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KORTFATTAD MOTIVERING

Med REACH-förslaget vill kommissionen förenkla, harmonisera och centralisera dagens 
skiftande kemikalie- och ämneslagstiftning. Med rätta krävs ett för hela EU enhetligt och 
konsekvent system för registrering och utvärdering av kemikalier, ett system som skall vara 
förenligt med principen om hållbar utveckling och med arbetarskyddet. Av den anledningen 
är REACH principiellt ett välkommet förslag. Samtidigt är det emellertid viktigt att 
ekonomiska mål som konkurrenskraft, innovationsförmåga och säkrande av arbetstillfällen 
inte blir eftersatta, i synnerhet med tanke på dagens svåra ekonomiska situation i Europa.

Dessvärre har den omfattande kemikalielagstiftningen och det kemikalierelaterade hälso- och 
miljöskyddet redan nått en sådan komplexitet att företagen, i synnerhet de små och 
medelstora, har svårt att ro i land med de dyra och byråkratiska krav som ställs på dem. Om 
REACH inte lyckas förenkla informations- och utvärderingsprocesserna kommer 
genomförandet av lagstiftningen, som redan i dag är bristfälligt, att förvärras ytterligare. Detta 
skulle inte bara hota den europeiska industrins konkurrenskraft och innovationsförmåga och 
därmed även många arbetstillfällen; även de höga målsättningarna och förhoppningarna på ett 
förbättrat hälso- och miljöskydd skulle gå om intet.

Föredraganden vill bidra till att göra kraven inom REACH mer hanterbara och lättbegripliga. 
De föreslagna ändringarna kan delas in i följande teman:

1. Exponerings- och användningskategorier

Ett av de centrala problemen med REACH-förslaget är att ämnesproducenter, importörer och 
nedströmsanvändare inte förfogar över något enhetligt instrument för utvärdering av ett ämnes 
risker och vidareförmedling av sådan information. Förslaget i sin nuvarande form innebär att 
tillverkarna/importörerna skall upprätta ett intensivt informationsutbyte med 
nedströmsanvändarna och deras eventuella kunder angående användningarnas 
sammansättning. Detta innebär i praktiken svårigheter eftersom konfidentiell information och 
affärshemligheter ofta måste lämnas ut.

En lösning kan ligga i inrättandet av användnings- och exponeringskategorier. Med hjälp av 
dessa skall kommunikationen i produktionskedjan förenklas, exponeringsbedömningen bli 
mer hanterbar för dem som använder ämnena och nödvändiga riskbegränsande åtgärder 
identifieras. Samtidigt får användarnas handlingsutrymme inte begränsas i onödan. Genom att 
särskilda scenarier indelas i allmänna kategorier skall det dessutom förhindras att 
konfidentiell information måste lämnas ut. Samtidigt bör emellertid myndigheter och företag 
alltjämt kunna göra bedömningar från fall till fall om en kategoriindelning leder till problem.

2. Prioritering

I REACH-förslaget sker prioriteringen enbart utifrån kvantitativa kriterier. För miljön och 
konsumenterna är det emellertid viktigt att de ämnen som har den största riskpotentialen får 
förtur vid registreringen, dvs. att även kvalitativa kriterier beaktas. Därför åberopas även 
toxikologiska/miljörelevanta egenskaper samt användning, exponering och 
produktionsmängd. Denna kärninformation måste föreligga för att en riskbaserad prioritering 
skall kunna genomföras.
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Med hjälp av en välavvägd och begriplig prioritering av de krav som skall ställas på företag 
och myndigheter kan hälso- och miljöskyddet förbättras inom en rimlig tid och med 
överskådliga ekonomiska insatser.

3. Förenkling/undvikande av dubbelreglering inom arbetarskyddet

Förordningsförslaget måste bli mer genomförbart, billigare och mindre tidskrävande. Därför 
införs ett förenklat registreringsförfarande. Vidare måste förordningens tillämpningsområde 
samordnas bättre med gällande lagstiftning så att dubbelregleringar kan undvikas.

4. Främjande av innovationsförmåga och konkurrenskraft

REACH får inte fungera som en hämsko för forskning och innovation eller i onödan 
kringskära den europeiska kemiindustrins och dess nedströmsanvändares konkurrenskraft.

5. Förstärkning av kemikaliemyndighetens roll

Det är bara kemikaliemyndigheten – och inte de behöriga nationella myndigheterna – som 
skall vara behörig för allt som är av vikt för utvärderingen. På så vis garanteras enhetlighet 
och rättslig säkerhet över hela.

6. Respekt för affärshemligheter och egendomsrätt

Det är viktigt att införa ett effektivt och funktionsdugligt system utan att tillhandahållandet av 
information kolliderar med skyddet av affärshemligheter och egendomsrätt. Särskilt för små 
och medelstora företag är detta av yttersta vikt, eftersom de i första hand lever på sina 
innovationer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 1

(1) Den fria rörligheten för ämnen – som 
sådana, i beredningar och i varor – är en 
viktig aspekt av den inre marknaden. Den
bidrar till att skydda konsumenters och 
arbetstagares välbefinnande och hälsa, 
tillvarata deras sociala och ekonomiska 

(1) Fri, säker, obyråkratisk och 
kostnadsmässigt gynnsam rörlighet för 
ämnen – som sådana, i beredningar och i 
varor – är en viktig aspekt av den inre 
marknaden. Den bidrar till att skydda 
konsumenters och arbetstagares 

  
1 ....
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intressen och upprätthålla den kemiska 
industrins konkurrenskraft.

välbefinnande och hälsa, tillvarata deras 
sociala och ekonomiska intressen, skydda 
flora och fauna och upprätthålla den 
kemiska industrins konkurrenskraft.

Motivering

Det vi bör befatta oss med är inte enbart att skapa fri rörlighet för ämnen utan framför allt att 
se till att detta sker under säkra förhållanden och att människors hälsa och miljöbalansen inte
äventyras.

En av de viktigaste faktorerna för konkurrenskraftsbegreppet är ekologisk balans, och detta 
måste uttryckas konkret.

Ändringsförslag 2
SKÄL 2

(2) En väl fungerande inre marknad för 
ämnen i gemenskapen kan endast uppnås om 
de krav som ställs på ämnen inte skiljer sig 
markant från en medlemsstat till en annan.

(2) En väl fungerande inre marknad för 
ämnen i gemenskapen kan endast uppnås om 
de krav som ställs på en säker 
kemikaliehantering är höga och tydligt 
definierade och om de inte skiljer sig 
markant från en medlemsstat till en annan.

Motivering

En ur ekonomisk och social synpunkt rationellt fungerande kemikaliemarknad måste främjas 
med höga krav på en säker kemikaliehantering och tydligt definierade specifikationer så att 
användningen gagnar allmänintresset.

Ändringsförslag 3
SKÄL 3

(3) En hög hälso- och miljöskyddsnivå bör 
säkerställas genom en tillnärmning av 
lagstiftningen om ämnen, med målsättningen 
att uppnå en hållbar utveckling. Denna 
lagstiftning bör tillämpas på ett icke-
diskriminerande sätt, oavsett om de kemiska 
ämnena är föremål för handel på den inre 
marknaden eller internationell handel.

(3) En hög hälso- och miljöskyddsnivå bör 
säkerställas genom en tillnärmning av 
lagstiftningen om ämnen, med målsättningen 
att uppnå en hållbar utveckling och slå vakt 
om innovationsförmågan och 
konkurrenskraften. Denna lagstiftning bör 
tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt
som är förenligt med WTO:s bestämmelser, 
oavsett om de kemiska ämnena är föremål 
för handel på den inre marknaden eller 
internationell handel.
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Motivering

Att slå vakt om innovationsförmågan och konkurrenskraften är också ett viktigt mål. Det 
säger sig självt att lagstiftningen måste vara förenlig med WTO:s bestämmelser.

Ändringsförslag 4
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 
miljön.

Motivering

Det är viktigt att komma ihåg att målet att på sikt enbart tillverka och använda kemikalier 
som inte är skadliga för människors hälsa och miljön är ett åtagande som bör uppfyllas inte 
bara av Europeiska unionen utan av hela världen.

Det är viktigt att påminna om de åtaganden som gjordes vid världstoppmötet i Johannesburg.

Ändringsförslag 5
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 främja 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. 
Inom denna ram har medlemsstaterna full 
rätt att vid behov införa strängare 
säkerhetsnormer på nationell nivå.
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Motivering

Det främsta målet är att ersätta farliga ämnen med andra som är mindre farliga om sådana 
finns. Detta är en viktig följd av artikel 137 i EG-fördraget (rättslig grund för 
arbetarskyddslagstiftningen) som bör nämnas.

Ändringsförslag 6
SKÄL 8A (nytt)

(8a) Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare av ett ämne, som 
sådant eller ingående i 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

Genom ändringsförslaget införs den allmänna principen om krav på aktsamhet. Eftersom 
REACH inte omfattar alla typer av användning av kemikalier är det viktigt ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt att fastställa ett allmänt krav på aktsamhet 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 7
SKÄL 12

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

(12) Enligt tillståndsbestämmelserna krävs 
tillstånd för utsläppande på marknaden och 
användning av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Kommissionen kan bevilja 
tillstånd för en tidsbegränsad period om det 
inte finns några bra alternativ och om 
användningen kan motiveras av 
socioekonomiska skäl och riskerna i 
samband med användningen av dessa ämnen 
kontrolleras på ett adekvat sätt.

Motivering

Det är viktigt att betona att tillstånd endast är en tillfällig bestämmelse.
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Ändringsförslag 8
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. Dessa företag bör på ett sätt som 
är lämpligt för slutanvändarna och på 
grundval av en riskbedömning lämna 
information om säker användning av 
ämnen och beredningar. Detta inbegriper 
skyldigheten att på ett lämpligt och öppet 
sätt beskriva, dokumentera och informera 
om de risker som de enskilda ämnenas 
tillverkning, användning och försäljning 
medför. Tillverkarna och 
nedströmsanvändarna bör välja ett ämne 
för tillverkning och användning på 
grundval av de säkraste tillgängliga 
ämnena.

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till återinförandet av aktsamhetskravet i artikel 1.

Det är viktigt att vidarebefordra nödvändig information och råd till slutanvändarna för att 
man skall kunna garantera en säker användning och en säker och effektiv riskhantering. 
Ändringsförslaget är kopplat till ändringarna av skälen 41, 42 och 43.

Ändringsförslag 9
SKÄL 20

(20) Eftersom tillverkare och importörer av 
varor bör ha ett ansvar för sina varor är det 
lämpligt att införa en registreringsplikt för 
ämnen som är avsedda att avges från varor. 
Vad gäller ämnen som torde kunna avges 
från varor i tillräckligt stora mängder och på 
ett sådant sätt att människors hälsa eller 

(20) Eftersom tillverkare och importörer av 
varor bör ha ett ansvar för sina varor är det 
lämpligt att införa en registreringsplikt för 
ämnen som är avsedda att avges från varor. 
Vad gäller ämnen som torde kunna avges 
från varor i tillräckligt stora mängder och på 
ett sådant sätt att människors hälsa eller 
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miljön kommer till skada, bör 
kemikaliemyndigheten underrättas och skall 
ha rätt att kräva att ett registreringsunderlag 
lämnas in.

miljön kommer till skada, bör behöriga 
myndigheter informeras och konsulteras 
direkt, och kemikaliemyndigheten bör 
underrättas och skall ha rätt att kräva att ett 
registreringsunderlag lämnas in.

Motivering

När det gäller ämnen som avges bör förutom kemikaliemyndigheten även behöriga 
myndigheter bli informerade.

Ändringsförslag 10
SKÄL 20A (nytt)

(20a) Denna förordning skall tillämpas på 
alla ämnen, varor och beredningar som 
importeras till Europeiska unionen.
Förordningen skall inte på något sätt 
främja olika behandling av ämnen, varor 
och beredningar som tillverkas i
Europeiska unionen jämfört med ämnen, 
varor och beredningar som tillverkas i 
tredjeländer men som importeras till 
Europeiska unionen.
Kommissionen skall lägga fram riktlinjer 
för att säkra tillämpningen av denna 
bestämmelse.

Motivering

Det REACH-system som kommissionen föreslår ger de europeiska tillverkarna ett dåligt 
skydd mot illojal konkurrens från tredjeländer. De nuvarande gemenskapsbestämmelserna 
innehåller mycket strängare normer för europeiska kemikalietillverkare. De som importerar 
varor till EU bör omfattas av samma bestämmelser som de europeiska tillverkarna. I 
ändringsförslaget föreslås att ett balanserat regelverk upprättas för tillverkare inom och 
utanför EU.

Ändringsförslag 11
SKÄL 22

(22) Det bör inte vara nödvändigt att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnen 
som ingår i beredningar i vissa mycket små 
koncentrationer som inte anses ge anledning 
till oro. Ämnen som ingår i beredningar i 

(22) Det bör inte vara nödvändigt att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnen 
som ingår i beredningar i vissa mycket små 
koncentrationer som inte anses ge anledning 
till oro. Ämnen som ingår i beredningar i 
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sådana låga koncentrationer bör också 
undantas från tillståndskravet. Dessa 
bestämmelser bör även gälla beredningar 
som är en blandning av fasta ämnen, tills 
beredningen ges en särskild form som gör att 
den är att betrakta som en vara.

sådana låga koncentrationer bör också 
undantas från tillståndskravet. Tillverkarna 
bör ändå vara tvungna att på beredningens 
förpackning ange de ingående ämnena och 
varna konsumenterna för förekomsten av 
farliga ämnen. Dessa bestämmelser bör 
även gälla beredningar som är en blandning 
av fasta ämnen, tills beredningen ges en 
särskild form som gör att den är att betrakta 
som en vara.

Motivering

Konsumenterna måste få fullständig information om vilka ämnen som ingår i de 
tillhandahållna beredningarna så att de kan ta det ansvar som krävs vid användningen av en 
beredning.

Ändringsförslag 12
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. 
Förutom de kvantitativa 
registreringskraven bör även kvalitativa 
kriterier beaktas, exempelvis ämnets 
farlighet, vad det skall användas till samt 
hur mycket människor och miljö faktiskt 
exponeras för det.

Motivering

Kommissionen bör även kunna ta med kvalitativa kriterier i prioriteringskategorierna för 
registreringen av ämnen.

Ändringsförslag 13
SKÄL 41

(41) Ansvaret för riskhanteringen av ämnen 
består till en del i att vidarebefordra 
information om dessa ämnen till andra i 
branschen. Detta är också nödvändigt för att 

(41) Ansvaret för riskhanteringen av ämnen 
består till en del i att med lämpligaste medel 
vidarebefordra information om dessa ämnen 
till andra i och utanför branschen. Detta är 
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dessa yrkesutövare skall kunna uppfylla sina 
skyldigheter.

också nödvändigt för att dessa yrkesutövare 
skall kunna uppfylla sina skyldigheter när 
det gäller riskhantering och användning av 
ämnen och beredningar.

Motivering

Ett lämpligt och enhetligt riskbaserat kommunikationssystem ger konsumenterna den 
information och de råd de behöver för att kunna hantera sin risk säkert och effektivt vid 
användning av ett ämne eller en beredning som innehåller kemikalier. Ändringsförslaget är 
kopplat till ändringarna av skälen 16, 42 och 43.

Ändringsförslag 14
SKÄL 41A (nytt)

(41a) Riskkommunikation utgör en viktig 
del av arbetet med att informera och ge råd 
till människor om hur de kan hantera 
potentiella risker och sålunda använda ett 
ämne eller en beredning på ett säkert och 
effektivt sätt. Riskkommunikation kräver 
att tillverkaren inser användarnas 
informationsbehov och därmed 
tillhandahåller denna information, 
rådgivning och hjälp för att bidra till 
slutanvändarens säkra användning av 
ämnet eller beredningen. Man bör sträva 
efter att utveckla ett relevant riskbaserat 
kommunikationssystem, inbegripet 
möjligheten att ge kompletterande 
information via webbplatser och 
utbildningskampanjer, i syfte att respektera 
konsumenternas rätt att få information om 
de ämnen och beredningar som de 
använder. Detta kommer ytterligare att öka 
den säkra användningen av, samt 
förtroendet för, ämnen och beredningar. 
Ett sådant system kommer att vara 
värdefullt för konsumentorganisationerna 
genom att det utgör en ram för hantering 
av konsumenternas verkliga problem via 
REACH, och för industrin genom att det 
bidrar till att öka förtroendet hos 
konsumenterna för användning av ämnen 
och beredningar som innehåller 
kemikalier.
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Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringen av skäl 16. Ett lämpligt och enhetligt 
kommunikationssystem baserat på risk ger konsumenterna den information och de råd de 
behöver för att kunna hantera sin risk säkert och effektivt vid användning av ett ämne eller en 
beredning som innehåller kemikalier.

Ändringsförslag 15
SKÄL 42

(42) Eftersom det befintliga 
säkerhetsdatabladet redan används som ett 
kommunikationsverktyg inom 
distributionskedjan för ämnen och 
beredningar, är det lämpligt att utveckla 
säkerhetsdatabladet ytterligare och göra det 
till en integrerad del av det system som 
inrättas genom denna förordning.

(42) Eftersom det befintliga 
säkerhetsdatabladet redan används som ett 
kommunikationsverktyg inom 
distributionskedjan för ämnen och 
beredningar, är det lämpligt att utveckla 
säkerhetsdatabladet ytterligare och göra det 
till en integrerad del av det system som 
inrättas genom denna förordning. Andra sätt 
att kommunicera information till 
konsumenterna om risker och säker 
användning av ämnen och beredningar bör 
emellertid övervägas.

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringarna av skälen 16, 41 och 43.

Ändringsförslag 16
SKÄL 43

(43) För att få till stånd en ansvarskedja bör 
nedströmsanvändare vara skyldiga att 
bedöma de risker som uppkommer vid deras 
användningar av ämnen, om dessa 
användningar inte omfattas av ett 
säkerhetsdatablad som de erhållit av sina 
leverantörer. Nedströmsanvändarna befrias 
emellertid från denna skyldighet om de 
vidtar skyddsåtgärder utöver dem som deras 
leverantör rekommenderar eller om 
leverantören inte var skyldig att bedöma 
eller förse nedströmsanvändaren med 
information om dessa risker. Av samma 
anledning bör nedströmsanvändare hantera 
de risker som uppkommer i samband med 

(43) För att få till stånd en ansvarskedja bör 
nedströmsanvändare vara skyldiga att 
bedöma de risker som uppkommer vid deras 
användningar av ämnen, om dessa 
användningar inte omfattas av ett 
säkerhetsdatablad som de erhållit av sina 
leverantörer. Nedströmsanvändarna befrias 
emellertid från denna skyldighet om de 
vidtar skyddsåtgärder utöver dem som deras 
leverantör rekommenderar eller om 
leverantören inte var skyldig att bedöma 
eller förse nedströmsanvändaren med 
information om dessa risker. Av samma 
anledning bör nedströmsanvändare hantera 
de risker som uppkommer i samband med 
deras användningar av ämnena och 
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deras användningar av ämnena. tillhandahålla information om deras säkra 
användning längs hela distributionskedjan 
fram till slutanvändaren, dvs. 
konsumenten.

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringarna av skälen 16, 41 och 42.

Ändringsförslag 17
SKÄL 49

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

(49) Kemikaliemyndigheten bör också ha 
rätt att kräva ytterligare information från 
tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare om ämnen som 
misstänks utgöra en hälso- eller miljörisk, 
bland annat av det skälet att de finns på den 
inre marknaden i stora volymer. Denna 
information bör baseras på de utvärderingar 
som utförts av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter. Medlemsstaterna bör svara för 
att planera och tillhandahålla resurser för 
detta ändamål genom löpande planering som 
utvecklas på grundval av en förteckning 
över prioriterade ämnen för den 
utvärdering som fastställts av 
kemikaliemyndigheten. 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

Klargörande: Kemikaliemyndigheten fastställer en förteckning över prioriterade ämnen.

Ändringsförslag 18
SKÄL 52

(52) För att garantera en tillräckligt hög
hälso- och miljöskyddsnivå bör ämnen med 
särskilt farliga egenskaper hanteras enligt 

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå bör ämnen med 
särskilt farliga egenskaper hanteras enligt 
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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. 

försiktighetsprincipen. Företag som 
använder sådana ämnen bör vara skyldiga att 
visa den tillståndsgivande myndigheten att
riskerna kontrolleras på ett adekvat sätt och 
att det inte finns några lämpliga alternativa 
ämnen eller tekniker samt att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
uppväger riskerna i samband med dess 
användning. 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. 

Ändringsförslag 19
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 
företrädesvis självständigt 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.

Motivering

Klargörande: Kemikaliemyndigheten bör fastställa förteckningen över prioriterade ämnen.

Ändringsförslag 20
SKÄL 69

(69) Kemikaliemyndigheten spelar en viktig 
roll när det gäller att se till att 
kemikalielagstiftningen och 
beslutsprocessen, samt det vetenskapliga 
underlag som ligger till grund för denna, 
framstår som trovärdiga för alla intressenter 

(69) Kemikaliemyndigheten spelar en viktig 
roll när det gäller att se till att 
kemikalielagstiftningen och 
beslutsprocessen, samt det vetenskapliga 
underlag som ligger till grund för denna, 
framstår som trovärdiga för alla intressenter 
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och för allmänheten. Det är därför viktigt att 
gemenskapens institutioner, 
medlemsstaterna, allmänheten och berörda 
parter har förtroende för 
kemikaliemyndigheten. Av denna anledning 
är det väsentligt att sörja för att 
kemikaliemyndigheten är oberoende, att den 
har stor vetenskaplig, teknisk och reglerande 
kapacitet, och att den är effektiv och öppen 
för insyn.

och för allmänheten, så att befolkningen i 
allmänhet och alla berörda parter får 
förtroende för säkerheten hos de ämnen 
och beredningar de använder. 
Kemikaliemyndigheten spelar även en 
viktig roll när det gäller att samordna 
informationen om REACH-systemet och 
dess genomförande samt om risker. Det är 
därför viktigt att gemenskapens institutioner, 
medlemsstaterna, allmänheten och berörda 
parter har förtroende för 
kemikaliemyndigheten. Av denna anledning 
är det väsentligt att sörja för att 
kemikaliemyndigheten är oberoende, att den 
har stor vetenskaplig, teknisk och reglerande 
kapacitet samt kommunikationsexpertis och 
att den är effektiv och öppen för insyn.

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringarna av skälen 41a (nytt) och 70 och artikel 73.2 ia 
(nytt).

Ändringsförslag 21
SKÄL 70

(70) Kemikaliemyndighetens organisation 
måste lämpa sig för de uppgifter den skall 
utföra. Erfarenheter av liknande 
gemenskapsmyndigheter ger viss vägledning 
i detta avseende, men organisationen måste 
anpassas för att uppfylla de särskilda 
behoven i denna förordning.

(70) Kemikaliemyndighetens organisation 
måste lämpa sig för de uppgifter den skall 
utföra. Erfarenheter av liknande 
gemenskapsmyndigheter ger viss vägledning 
i detta avseende, men organisationen måste 
anpassas för att uppfylla de särskilda 
behoven i denna förordning. I detta fall bör 
ett kompetenscentrum för 
riskkommunikation inrättas vid 
kemikaliemyndigheten.

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringarna av skälen 41a (nytt) och 69 och artikel 73.2 ia 
(nytt).

Ändringsförslag 22
SKÄL 79
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(79) En besvärsnämnd bör inrättas inom 
kemikaliemyndigheten för att garantera att 
de verksamhetsutövare som påverkas av 
kemikaliemyndighetens beslut har en laglig 
rätt att överklaga.

(79) En besvärsnämnd bör inrättas inom 
kemikaliemyndigheten för att garantera att 
alla som har ett legitimt intresse och som 
påverkas av kemikaliemyndighetens beslut 
har rätt att överklaga.

Motivering

Begreppet ”alla som har ett legitimt intresse” är vidare än ”verksamhetsutövare”.

Ändringsförslag 23
SKÄL 89

(89) Resurserna bör fokuseras på ämnen 
med särskilt farliga egenskaper. Ett ämne 
bör därför endast införas i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG om det uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1, 2 
eller 3 eller som allergiframkallande i 
luftvägarna. Behöriga myndigheter bör ha 
möjlighet att lämna in förslag till 
kemikaliemyndigheten.
Kemikaliemyndigheten bör avge ett yttrande 
om förslaget, och berörda parter bör ha 
möjlighet att komma med synpunkter. 
Kommissionen bör därefter fatta ett beslut.

(89) För att medlemsstaterna skall kunna 
lämna in förslag på harmoniserad 
klassificering av ett ämne i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG eller i bilaga I till 
direktiv 1999/45/EG, bör de sammanställa 
dokumentation i enlighet med detaljerade 
krav. I dokumentationen bör behovet av 
gemenskapsåtgärder motiveras.
Kemikaliemyndigheten bör avge ett yttrande 
om förslaget, och berörda parter bör ha 
möjlighet att komma med synpunkter. 
Kommissionen bör därefter fatta ett beslut.

Motivering

En begränsning av den harmoniserade klassificeringen till CMR-ämnen och ämnen som 
klassificeras som allergiframkallande i luftvägarna är alltför snäv. Det finns många andra i 
högsta grad relevanta konsekvenser för människors hälsa och miljön. Klassificeringen har 
visat sig vara kontroversiell – alldeles för kontroversiell för att överlåtas endast åt industrin. 
En harmoniserad klassificering gör det möjligt att lösa konflikter utan att gå via domstolarna, 
vilket sparar på kostnaderna.

Ändringsförslag 24
SKÄL 91A (nytt)

(91a) Kommissionen bör överväga 
möjligheten att lägga fram ett förslag för 
inrättandet av ett europeiskt märke för 
identifiering och främjande av varor som i 
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varje skede av tillverkningsprocessen 
tillverkats i överensstämmelse med kraven 
enligt denna förordning.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 25
SKÄL 93

(93) För att det system som inrättas genom 
denna förordning skall fungera effektivt 
krävs det ett gott samarbete och en god 
samordning mellan medlemsstaterna, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
när det gäller efterlevnadskontrollen.

(93) För att det system som inrättas genom 
denna förordning skall fungera effektivt 
krävs det ett gott samarbete och en god 
samordning mellan medlemsstaternas 
behöriga myndigheter, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
när det gäller efterlevnadskontrollen.

Motivering

Ett nära samarbete mellan kemikaliemyndigheten, kommissionen och medlemsstaternas 
behöriga myndigheter är nödvändigt för att tillämpningen av lagstiftningen skall kunna 
kontrolleras på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 26
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 
näringslivet och andra berörda parter ingår 
frivilliga avtal som kommissionen
samordnar.

Ändringsförslag 27
SKÄL 101A (nytt)



PE 357.617v03-00 18/86 AD\574976SV.doc

SV

(101a) Denna förordning bör inte hindra 
tillämpningen av direktiv 98/24/EG1, som 
alltjämt är det centrala rättsliga 
instrumentet för skydd av arbetstagares 
hälsa och säkerhet mot risker som har 
samband med kemiska agenser i arbetet. 
Medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter uppmanas att se till att 
direktiv 98/24/EG tillämpas och 
kontrolleras på ett bättre sätt.
_____________
1 EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 1, PUNKT 2

2. Syftet med denna förordning är att sörja 
för att sådana ämnen kan cirkulera fritt på 
den inre marknaden.

2. Syftet med denna förordning är att sörja 
för att sådana ämnen kan cirkulera fritt på 
den inre marknaden i enlighet med 
aktsamhetskravet.

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till återinförandet av aktsamhetskravet i artikel 1.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 1A (ny)

Artikel 1a
Krav på aktsamhet

1. Varje tillverkare, importör och 
nedströmsanvändare som utför eller avser 
att utföra verksamhet som omfattar ett 
ämne, en beredning eller en vara som 
innehåller ett sådant ämne eller en sådan 
beredning, inbegripet tillverkningen, 
importen och användningen av ämnet eller 
beredningen, och som vet eller rimligen 
kunde ha förutsett att denna verksamhet 
kan påverka människors hälsa eller miljön 
negativt, skall vidta alla åtgärder som 
rimligen kan krävas av denne för att 
förhindra, begränsa eller åtgärda sådana 
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effekter.
2. Varje tillverkare, importör och 
nedströmsanvändare som tillhandahåller 
en tillverkare, importör eller en 
nedströmsanvändare ett ämne, en 
beredning eller en vara som innehåller ett 
sådant ämne eller en sådan beredning, 
skall, i den mån detta rimligen kan krävas, 
säkra tillräckligt omfattande 
kommunikations- och informationsutbyte, 
samt tekniskt stöd när det är lämpligt, som 
rimligen behövs för att förhindra, begränsa 
eller åtgärda negativa effekter på 
människors hälsa eller miljön.

Motivering

Det behövs en allmän princip om krav på aktsamhet som anger näringslivets ansvar för säker 
hantering och användning av alla kemikalier. Tanken är att den skall kunna tillämpas på alla 
ämnen (oavsett produktionsvolym), vilket innebär att näringslivet inte bara förväntas uppfylla 
de särskilda skyldigheterna enligt REACH, utan även uppfylla de grundläggande sociala, 
ekonomiska och miljömässiga skyldigheter som följer av entreprenörskap.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 1B (ny)

Artikel 1b
Register

1. Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall använda den 
information de förfogar över eller rimligen 
kan förväntas förfoga över för att uppfylla 
artikel 1a. I detta sammanhang skall det 
kommunikations- och informationsutbyte 
som avses i artikel 1a.2 minst omfatta 
följande uppgifter:
a) De uppgifter som rimligen kan behövas 
för att uppfylla skyldigheterna enligt denna 
förordning.
b) En beskrivning av de minimiåtgärder 
som bedöms vara nödvändiga för att 
förebygga eller begränsa skadliga hälso-
och miljöeffekter i samband med rimligt 
förutsebara användningar av ett ämne, en 
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beredning eller en vara som innehåller ett 
ämne eller en beredning.
2. Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall föra ett 
uppdaterat register över den information 
som avses i punkt 1, med uppgifter om 
handelsnamn för ämnen, beredningar eller 
varor som innehåller sådana ämnen eller 
beredningar, ämnenas kemiska identitet, 
beredningarnas sammansättning, i 
förekommande fall 
kemikaliesäkerhetsrapporter samt all 
annan information som behövs för att 
uppfylla skyldigheterna enligt denna 
förordning.
3. Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall på begäran av 
behöriga myndigheter i den medlemsstat 
där de har sitt säte ge myndigheterna 
tillgång till de register som avses i punkt 2 i 
denna artikel.

Motivering

Att föra ett ordentligt register på företagsnivå är ett grundläggande krav för att underlätta 
tillämpningen och kontrollen av efterlevnaden av REACH-förordningen. Den här 
bestämmelsen innebär ingen ytterligare kostnad för näringslivet.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. små och medelstora företag: enligt 
definitionen i rekommendation 
nr 2003/361/EG av den 6 maj 2003.

Motivering

För att säkra en korrekt tillämpning av bestämmelserna är det nödvändigt att införa en 
definition av små och medelstora företag, eftersom dessa berörs av förfarandet i särskilt hög 
grad. Detta ändringsförslag hör samman med de övriga ändringsförslagen till artiklarna i 
avdelning I: Allmänna frågor.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 5, PUNKT 4, STYCKE 1A (nytt)
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Avgiften skall anpassas efter vilket slags 
registreringsunderlag det är fråga om.

Motivering

För att underlätta för de små och medelstora företagen bör den avgift som fastställs av 
kemikaliemyndigheten stå i proportion till den information som lämnas i samband med 
registreringen av ämnet. Detta ändringsförslag hör samman med de övriga ändringsförslagen 
till artiklarna i avdelning II: Registrering av ämnen.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 5, PUNKT 4A (ny)

4a. Alla registreringsunderlag skall bli 
föremål för en oavhängig granskning 
innan de lämnas in till 
kemikaliemyndigheten och 
granskningsrapporten skall lämnas in till 
kemikaliemyndigheten tillsammans med 
registreringsunderlaget. Genom denna 
granskning skall säkras att registreringen 
är fullständig och av god kvalitet. 
Granskningen skall genomföras av ett 
organ som är oberoende av registranten 
även om registranten skall stå för 
kostnaden. Kemikaliemyndigheten skall 
utarbeta riktlinjer för sådana 
kvalitetsgranskningar. 

Motivering

För närvarande finns det ingen obligatorisk utvärdering av kvaliteten av och innehållet i 
registreringsunderlagen, eftersom kemikaliemyndigheten endast granskar att 
registreringsunderlaget är fullständigt (artikel 18.2). Med beaktande av att det i en färsk 
utvärdering som genomfördes av medlemsstaternas behöriga myndigheter kom fram att 
endast 31 procent av säkerhetsdatabladen var fullständiga, anser föredraganden det vara 
mycket viktigt att det krävs en oavhängig granskning innan dokumentationen lämnas in i syfte 
att säkra att registreringsunderlagen är helt korrekta.

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED A

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

a) Mängden av ämnet överstiger 1 ton per 
producent eller importör per år.
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Motivering

Enligt artikel 6 i kommissionens förslag beviljas förädlingsindustrin i EU endast ringa skydd 
mot illojal konkurrens som härrör från länder utanför EU. Eftersom det krävs att en 
motsvarande, importerad vara uppfyller mindre strikta krav blir den inte endast billigare, 
utan varan kan dessutom tillverkas genom att man använder ett bredare sortiment råmaterial.

Genom ändringsförslaget införs en rättvis affärsmiljö för företag inom och utanför EU och 
högsta möjliga skydd garanteras för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 6A, PUNKT 1

1. En fysisk eller juridisk person som är 
etablerad utanför gemenskapen och som 
tillverkar ett ämne vilket importeras till 
gemenskapen – som sådant eller ingående i 
beredningar eller varor – får genom 
ömsesidig överenskommelse utse en fysisk 
eller juridisk person i gemenskapen till sin 
enda representant för att fullgöra de 
skyldigheter som åligger importörer enligt 
denna avdelning.

1. En fysisk eller juridisk person som är 
etablerad utanför gemenskapen och som 
tillverkar ett ämne vilket importeras till 
gemenskapen – som sådant eller ingående i 
beredningar eller varor – får genom 
ömsesidig överenskommelse utse en fysisk 
eller juridisk person i gemenskapen till sin 
representant för att fullgöra de skyldigheter 
som åligger importörer enligt denna 
avdelning.

Motivering

Klargörande.

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 7, PUNKT 1

1. Artiklarna 5 och 19 skall under en 
femårsperiod inte gälla ämnen som 
tillverkas i gemenskapen eller som 
importeras dit för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling 
med ett antal registrerade kunder, i de 
begränsade mängder som erfordras vid 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling.

1. Artiklarna 5 och 19 skall inte gälla ämnen 
som tillverkas i gemenskapen eller som 
importeras dit för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling 
med ett antal registrerade kunder, i de 
begränsade mängder som erfordras vid 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling.

Motivering

Ämnen som är avsedda för produkt- och processinriktad forskning och utveckling bör inte 
omfattas av någon tidsbegränsning.
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Ändringsförslag 37
ARTIKEL 7, PUNKT 2, STYCKE 2

Den period som anges i punkt 1 skall 
inledas när kemikaliemyndigheten mottar 
anmälan.

utgår

Motivering

Strykningen är nödvändig eftersom femårsperioden i punkt 1 tagits bort.

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 7, PUNKT 7

7. Kemikaliemyndigheten får på begäran 
förlänga femårsperioden med ytterligare 
högst fem år om tillverkaren eller 
importören kan visa att en sådan 
förlängning är motiverad med hänsyn till 
forsknings- och utvecklingsprogrammet; 
för ämnen som uteslutande används för 
utveckling av humanläkemedel eller 
veterinärmedicinska läkemedel får denna 
period förlängas med högst tio år.

utgår

Motivering

Strykningen är nödvändig eftersom femårsperioden i punkt 1 tagits bort.

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 7, PUNKT 8, STYCKE 2

När kemikaliemyndigheten fattar beslut 
enligt punkterna 4 och 7 skall den ta hänsyn 
till eventuella synpunkter från sådana
behöriga myndigheter.

När kemikaliemyndigheten fattar beslut 
enligt punkt 4 skall den ta hänsyn till 
eventuella synpunkter från de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat där 
tillverkning, import eller produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling 
äger rum.

Motivering

Klargörande.
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Ändringsförslag 40
ARTIKEL 9, STYCKE -1 (nytt)

I samband med inlämnandet av uppgifter 
för registrering i enlighet med 
leden a och b får registranten av hänsyn till 
skyddet för industri- och affärshemligheter 
begära att handlingarna skall behandlas 
konfidentiellt. Registranten skall ange 
skälen till en sådan ansökan hos 
kemikaliemyndigheten.

Motivering

Tillämpning av befintlig lagstiftning (förordning (EEG) nr 793/93 och direktiv 92/32/EEG) 
angående näringslivets skyldighet att respektera konfidentiell information.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 9, LED A, LED VI

vi) sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilagorna V–IX,

vi) sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilaga V, information om 
den akuta toxiciteten och om den 
biologiska nedbrytbarheten enligt bilaga VI 
samt sammanfattningar av annan 
tillgänglig och relevant information som 
registranten anser vara nödvändig för 
riskbedömningen; ytterligare uppgifter och 
verifikationer, i synnerhet sådana som 
kräver djurförsök, skall endast 
tillhandahållas om de är nödvändiga med 
hänsyn till den faktiska exponeringen,

Motivering

När riskbedömningen skall göras räcker det i förstone med uppgifterna enligt bilaga V och 
informationen om akut toxicitet och biologisk nedbrytbarhet enligt bilaga VI. Ytterligare 
uppgifter får endast inhämtas om de med hänsyn till användning och exponering är 
nödvändiga för att risken och eventuella riskbegränsande åtgärder skall kunna fastställas. På 
så vis skulle avsevärda kostnader kunna sparas in och onödiga djurförsök undvikas. Riktlinjer 
för hur testkrav skall kopplas till exponering (exempelvis exponeringskategorier) bör 
utarbetas av kommissionen, exempelvis i genomförandeprojekten inom ramen för REACH.

Ändringsförslag 42
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ARTIKEL 9, LED A, LED X

x) ett uttalande från tillverkaren eller 
importören om huruvida denne går med på 
att, mot betalning, dela sina 
sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,

utgår

Motivering

Syftet med att stryka artikel 9 a x är att avskaffa möjligheterna för den som har utfört 
undersökningen att bevilja eller neka tillgång till data om tester som omfattar ryggradslösa 
djur. Det är mycket viktigt att upphäva denna bestämmelse eftersom man därigenom inför 
principen om att alla data skall vara tillgängliga mot rimlig betalning (förutsatt att det saknas 
en förhandsöverenskommelse om hur mycket en person som söker tillgång till data skall 
betala till innehavaren). Denna fråga är särskilt viktig för de små och medelstora företagen, 
eftersom den kraftigt kommer att minska de kostnader som de ådrar sig i samband med 
REACH-åtgärder. Detta ändringsförslag hör samman med de övriga ändringsförslagen till 
artiklarna i avdelning II: Registrering av ämnen.

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 9, LED A, LED XA (nytt)

xa) en skriftlig förklaring om att 
registranten har tillgång till alla 
originalundersökningsrapporter från vilka 
de inlämnade sammanfattningarna eller 
fylliga rapportsammanfattningarna 
hämtats; på kemikaliemyndighetens 
begäran skall registranten kunna påvisa att 
han är ägare till dessa undersökningar 
eller har rättmätig tillgång till dem,

Motivering

Ändringen avser egendomsskydd för data som härrör från testerna.

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1

1. När två eller flera tillverkare har för avsikt 
att i gemenskapen tillverka samma ämne 

1. När två eller flera tillverkare har för avsikt 
att i gemenskapen tillverka samma ämne 
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och/eller när två eller flera importörer har för 
avsikt att importera samma ämne, kan de i 
registreringssyfte bilda ett konsortium. En 
tillverkare eller importör som, med de 
andra tillverkarnas och/eller importörernas 
tillstånd, agerar på deras vägnar skall 
lämna in delar av registreringsunderlaget i 
enlighet med andra, tredje och fjärde 
stycket.

och/eller när två eller flera importörer har för 
avsikt att importera samma ämne, kan de i 
registreringssyfte bilda ett konsortium.

Det skall vara obligatoriskt att gemensamt 
utnyttja data, inte bara data från tester som 
omfattar ryggradsdjur utan även från alla 
de tester som är nödvändiga i 
registreringssyfte.
Det är även nödvändigt att främja 
inrättandet av offentliga konsortier eller 
blandade offentlig-privata konsortier för att 
säkra tillgången för små och medelstora 
företag och deras branschföreningar.

Motivering

Detta ändringsförslag har föranletts av nödvändigheten av att förenkla 
registreringsprocessen, särskilt genom att minska och rationalisera kostnaderna för små och 
medelstora företag. Syftet med ändringsförslaget är att ge de små och medelstora företagen 
och deras respektive branschföreningar tillgång till konsortierna, bl.a. för att undvika 
missbruk av dominerande ställning. Detta ändringsförslag hör samman med de övriga 
ändringsförslagen till artiklarna i avdelning II: Registrering av ämnen. 

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 10, PUNKT 2

2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall endast betala en tredjedel
av registreringsavgiften.

2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall betala lika stor del av 
registreringsavgiften.

Motivering

Om avgifterna begränsas till bara en tredjedel av kostnaden minskar incitamentet till att 
bilda konsortier med fler än två parter. Nu kommer bara konsortier med två parter att kunna 
dra nytta av systemet. Om kostnaderna delas lika blir det däremot intressant även för större 
konsortier.

Ändringsförslaget är kopplat till ändringarna av artiklarna 17.2, 25.5 och 25.6.
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Ändringsförslag 46
ARTIKEL 11, PUNKT 1

1. Den tekniska dokumentation som avses i 
artikel 9 a skall under punkterna vi, vii och 
viii i den bestämmelsen minst omfatta 
följande:

utgår

a) Den information som anges i bilaga V 
för ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.
b) Den information som anges i 
bilagorna V och VI för ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på 
10 ton eller mer per år per tillverkare och 
importör.
c) Den information som anges i 
bilagorna V och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilaga VII för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på 100 ton eller 
mer per år per tillverkare och importör.
d) Den information som anges i bilagorna 
V och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder 
på 1 000 ton eller mer per år per tillverkare 
och importör.

Motivering

Mängdrelaterade informationskrav är inte längre nödvändiga eftersom informationskraven 
skall vara baserade på exponering.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 11, PUNKT 2

2. Så snart mängden av ett redan 
registrerat ämne når nästa viktgräns, skall 
den ytterligare information som krävs 
enligt punkt 1 lämnas till 
kemikaliemyndigheten; samtidigt skall 
andra uppgifter i registreringsunderlaget 
uppdateras mot bakgrund av denna 

utgår
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ytterligare information.

Motivering

Mängdrelaterade informationskrav är inte längre nödvändiga eftersom informationskraven 
skall vara baserade på exponering.

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 12, PUNKT 4, STYCKE 1

4. Nya registranter som önskar registrera ett 
redan registrerat ämne får hänvisa till 
tidigare inlämnade undersökningar och 
testrapporter (nedan ”undersökningarna”) 
avseende samma ämne, dock under 
förutsättning att de kan visa att det ämne 
som registreringen avser är detsamma som 
ett tidigare registrerat ämne, även vad gäller 
renhetsgrad och typ av föroreningar, och att 
de kan uppvisa en fullmakt från de tidigare 
registranterna som ger dem rätt att använda 
undersökningarna.

4. Nya registranter som önskar registrera ett 
redan registrerat ämne får hänvisa till 
tidigare inlämnade undersökningar och 
testrapporter (nedan ”undersökningarna”) 
avseende samma ämne, dock under 
förutsättning att de kan visa att det ämne 
som registreringen avser är detsamma som 
ett tidigare registrerat ämne, även vad gäller 
renhetsgrad och typ av föroreningar, och att 
de uppvisar en fullmakt från de tidigare 
registranterna.

Motivering

Det är nödvändigt att garantera tillgång till data om tester som inte omfattar djurförsök, 
precis som det redan finns garantier för tillgång till data om djurförsök. Detta 
ändringsförslag hör samman med de övriga ändringsförslagen till artiklarna i avdelning II: 
Registrering av ämnen.

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 13, 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 på 10 ton eller 
mer 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 om registranten tillverkar eller 
importerar ämnet i mängder på 1 ton eller 
mer per år; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG.
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Motivering

Kravet att göra en kemikaliesäkerhetsbedömning och att ta med en kemikaliesäkerhetsrapport 
i registreringsunderlaget bör även gälla lågvolymämnen (1–10 ton per år per 
tillverkare/importör). I annat fall skulle två tredjedelar av de 30 000 ämnen som omfattas av 
REACH registreras utan att det gjorts en kemikaliesäkerhetsbedömning. Detta skulle leda till 
att det inte skulle finnas någon information tillgänglig för att fastställa riskbegränsande 
åtgärder som kan vara nödvändiga för att kontrollera de risker som dessa ämnen ger upphov 
till. Detta är särskilt viktigt när det gäller ämnen som klassificeras som farliga eller som 
PBT- och vPvB-ämnen eftersom säkerhetsdatabladen för dessa ämnen kommer att 
kompletteras av relevant information om metoder för att kontrollera människors och miljöns 
exponering vid alla identifierade användningar.

Vidare är de ekonomiska följderna av att även kräva en kemikaliesäkerhetsbedömning för 
lågvolymämnen uppskattningsvis ganska blygsamma och skulle bara utgöra en liten del av de 
kostnader som tillämpas på ett högvolymämne (se Ackerman F: ”The True Costs of 
REACH”).

Kravet på en kemikaliesäkerhetsbedömning och en kemikaliesäkerhetsrapport för ämnen 
mellan 1 och 10 ton per år är utan tvekan en kostnadseffektiv åtgärd med hänsyn till den 
potentiellt stora ökningen av hälsomässiga fördelar för konsumenter och arbetstagare som 
exponeras för farliga ämnen.

Slutligen kommer man genom kravet att undvika inkonsekvenser och öka 
samverkanseffekterna mellan REACH och arbetarskyddslagstiftningen eftersom 
direktiv 98/24/EG gäller alla kemiska agenser som förekommer på arbetsplatsen oavsett hur 
stor volymen är.

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 13, PUNKT 5, LED A

a) I material som kommer i kontakt med 
livsmedel enligt rådets 
direktiv 89/109/EEG.

utgår

Motivering

Kemikaliesäkerhetsrapporten ingår i registreringsunderlaget och bör således inte ta upp de 
ämnen som inte omfattas av tillämpningsområdet. De ämnen som redan omfattas av lämpligt 
integrerade vertikala bestämmelser bör inte omfattas av tillämpningsområdet för REACH. 
Detta ändringsförslag hör samman med de övriga ändringsförslagen till artiklarna i 
avdelning II: Registrering av ämnen.

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 15, PUNKT 2, INLEDNINGEN
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2. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som används på plats skall 
omfatta all nedanstående information i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108, om 
tillverkaren kan tillhandahålla den utan att 
genomföra ytterligare tester:

2. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som används på plats skall 
omfatta all nedanstående information i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:

Motivering

Enligt REACH föreskrivs bara ett minimum av information om intermediärer. Intermediärer 
är emellertid ofta mycket reaktiva och kan ha mycket farliga egenskaper. De ger anledning 
till särskild oro för arbetstagarnas hälsa. Det räcker inte att bara lämna den information som 
redan finns tillgänglig, utan informationen bör även vara tillräcklig för att man skall kunna 
klassificera intermediären i syfte att möjliggöra en tillförlitligare kontroll av arbetsmiljön, 
lämpliga kollektiva och individuella skyddsåtgärder och identifiering av ersättningsämnen.

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 15, PUNKT 2A (ny)

2a. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som används på plats i 
mängder på över 100 ton per år skall, 
utöver den information som krävs i 
punkt 2, även omfatta den information som 
anges i bilaga V.
Artikel 12 skall tillämpas vid framtagning 
av denna information.

Motivering

Enligt REACH föreskrivs bara ett minimum av information om intermediärer. Intermediärer 
är emellertid ofta mycket reaktiva och kan ha mycket farliga egenskaper. De ger anledning 
till särskild oro för arbetstagarnas hälsa. Det räcker inte att bara lämna den information som 
redan finns tillgänglig. Isolerade intermediärer som används på plats i mängder på över 
100 ton bör uppfylla samma krav som normala ämnen på mellan 1 och 10 ton.

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 16, PUNKT 4, LED E

e) Transporter skall uppfylla kraven i 
direktiv 94/55/EG.

e) Transporter skall uppfylla kraven i 
direktiv 94/55/EG och i tillämpliga 
bestämmelser för flyg- och sjötransport av 
farligt gods i enlighet med 
Rotterdamkonventionens bestämmelser om 
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transport av farliga kemiska produkter.

Motivering

Direktiv 94/55/EG omfattar bara transport på väg och järnväg. EU håller för fullt på med att 
genomföra Rotterdamkonventionen.

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 17, PUNKT 2

2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall endast betala en tredjedel
av registreringsavgiften.

2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall betala en lika stor del av 
registreringsavgiften.

Motivering

Om avgifterna begränsas till bara en tredjedel av kostnaden minskar incitamentet till att 
bilda konsortier med fler än två parter. Nu kommer bara konsortier med två parter att kunna 
dra nytta av systemet. Om kostnaderna delas lika blir det däremot intressant även för större 
konsortier.

Ändringsförslaget är kopplat till ändringarna av artiklarna 10.2, 25.5 och 25.6.

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 20A (ny)

Artikel 20a
1. För ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på mellan 10 och 
1 000 ton skall registranterna inom fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande 
tillhandahålla följande uppgifter:
– Fysikalisk-kemiska egenskaper enligt 
bilaga V.
– Biologisk nedbrytbarhet.
– Akut toxicitet i vattenmiljö (en art). 
– Akut toxicitet – en tillförselväg (oralt, 
dermalt eller genom inandning).
– Hudirritation.
– Ögonirritation.
– Hudsensibilisering.
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– Mutagenitet (Ames test).
– Klassificering och märkning.
– Allmänna uppgifter om exponering och 
användning enligt enkla kategorier.
Kemikaliemyndigheten skall på sin 
webbplats tillhandahålla ett elektroniskt 
programvaruinstrument för detta ändamål.
2. Inom fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall registranterna 
fastställa en prioritering för ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på 
mellan 1 och 100 ton. Därvidlag skall 
hänsyn tas till tillverknings- och 
importmängder, exponering och 
inneboende egenskaper. 
Kemikaliemyndigheten skall tillhandahålla 
riktlinjer och programvara för 
fastställandet av prioriteringen.
Registranten skall tillhandahålla de 
resultat som framkommer i samband med 
att prioriteringen fastställs, liksom alla 
tillgängliga uppgifter som registranten 
anser vara av vikt. Kemikaliemyndigheten 
skall på sin webbplats tillhandahålla ett 
elektroniskt programvaruinstrument för 
detta ändamål. 
3. Registranter som inte tillhandahåller de 
uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 
kan inte åberopa artikel 21.
Kemikaliemyndigheten skall inom en 
månad uppdatera den offentliga 
förteckningen i enlighet med artikel 26.2 b 
och tillkännage de tidigaste 
registreringsfristerna för övriga ämnen.

Motivering

Genom införandet av den nya artikel 20a kompletteras ämnesregistret (som skall upprättas 
enligt artikel 26) med kärninformation fem år efter förordningens ikraftträdande. Denna 
kärninformation utgör grundval för prioriteringen i samband med registreringen. Riktlinjer 
och programvaruinstrument för detta ändamål skall tas fram av kommissionen och 
tillhandahållas av kemikaliemyndigheten.



AD\574976SV.doc 33/86 PE 357.617v03-00

SV

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 21, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Artikel 19 skall under en treårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

1. Artikel 19 skall under en femårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

Motivering

En ny ordningsföljd för ämnesregistreringen, varvid såväl tillverknings- och importmängder 
som risker beaktas.

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 21, PUNKT 2

2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 100 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

2. Artikel 19 skall under en sjuårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 100 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör. 
Artikel 19 skall inte heller tillämpas på 
infasningsämnen för vilka en prioritering 
fastställts enligt artikel 20a.

Motivering

En ny ordningsföljd för ämnesregistreringen, varvid såväl tillverknings- och importmängder 
som risker beaktas.

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 21, PUNKT 2A (ny)

2a. Artikel 19 skall under en nioårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på 
10 ton eller mer per år och tillverkare eller 
importör.
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Motivering

En ny ordningsföljd för ämnesregistreringen, varvid såväl tillverknings- och importmängder 
som risker beaktas.

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 22, PUNKT 1

1. En anmälan som lämnats in i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG skall för de syften som 
anges i denna avdelning betraktas som ett 
registreringsunderlag och 
kemikaliemyndigheten skall inom ett år efter 
denna förordnings ikraftträdande tilldela 
anmälan ett registreringsnummer.

1. En anmälan som lämnats in i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG och en bedömning av 
existerande ämnen som genomförts i 
enlighet med förordning (EEG) nr 793/93 
skall för de syften som anges i denna 
avdelning betraktas som ett 
registreringsunderlag och 
kemikaliemyndigheten skall inom ett år efter 
denna förordnings ikraftträdande tilldela 
anmälan ett registreringsnummer.

Motivering

Inom ramen för EU:s program för existerande ämnen har bedömningarna för en rad 
existerande ämnen genomförts vid det här laget. Kraven på ämnesutvärderingarna inom detta 
program motsvarar i stort de krav som gäller vid anmälan av nya ämnen. Därför borde 
existerande ämnen för vilka utvärderingarna helt och hållet genomförts gälla som 
registrerade på samma sätt som nya ämnen som anmälts i enlighet med direktiv 67/548/EEG.

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 23, PUNKT 1A (ny)

1a. Kemikaliemyndigheten skall vara 
inblandad i arbetet med att utforma 
riktlinjer för gemensamt utnyttjande av 
data i enlighet med förslaget om ”ett ämne, 
en registrering”.

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 23, PUNKT 1

1. För att undvika onödiga djurförsök skall 
försök på ryggradsdjur för de syften som 
anges i denna förordning endast utföras som 
en sista utväg. Det är också nödvändigt att 
vidta åtgärder för att begränsa onödig 

1. För att undvika onödiga djurförsök skall 
försök på ryggradsdjur för de syften som 
anges i denna förordning endast utföras som 
en sista utväg. Det är också nödvändigt att 
vidta åtgärder för att förbjuda försök om det 
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upprepning av andra tester. existerar alternativa forskningsmetoder 
samt att begränsa onödig upprepning av 
andra tester.

Motivering

Ordalydelsen i den föreslagna texten, dvs. att djurförsök om möjligt bör förbjudas, är mycket 
allmänt hållen och torde innebära att beslutet överlåts åt tillverkarens godtycke eller, ännu 
värre, åt marknadens krav. Behandlingen av djur får emellertid inte bestämmas av en 
känslolös och obeveklig marknads fluktuationer.

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 23, PUNKT 2

2. Delning och gemensamt inlämnande av 
information i enlighet med denna förordning 
skall avse tekniska data och i synnerhet 
information om ämnens inneboende 
egenskaper. Registranter skall avstå från att 
utbyta information om sitt beteende på 
marknaden, i synnerhet om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
försäljningsvolymer, importerade volymer 
eller marknadsandelar.

2. Delning och gemensamt inlämnande av 
information i enlighet med denna förordning 
skall avse tekniska data och i synnerhet 
information om ämnens inneboende 
egenskaper. Registranter skall avstå från att 
utbyta information om sitt beteende på 
marknaden, i synnerhet om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
försäljningsvolymer, importerade volymer 
eller marknadsandelar. Kommissionen skall 
utfärda direktiv om efterlevnaden av 
konkurrensbestämmelserna i samband med 
det gemensamma utnyttjandet av data.

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 23, PUNKT 3

3. Sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar som 
tillhandahållits i samband med en 
registrering minst tio år tidigare får av 
kemikaliemyndigheten ställas till 
förfogande för andra registranter eller 
potentiella registranter.

3. En ekonomisk ersättning skall utbetalas 
för gemensamt utnyttjande av data. 
Sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar som avser 
undersökningar på ryggradsdjur och som 
tillhandahållits i samband med en 
registrering minst 15 år tidigare får i 
undantagsfall ställas till förfogande av 
kemikaliemyndigheten för andra registranter 
eller potentiella registranter i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 25 om ämnen som 
inte är infasningsämnen och i artikel 28 
om infasningsämnen.
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Motivering

Av egendomsrättsliga skäl bör ekonomisk ersättning alltid utbetalas för det lagstadgade 
gemensamma utnyttjandet av data.

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 23, PUNKT 4

4. När det gäller tester som inte omfattar 
ryggradsdjur skall denna avdelning endast 
tillämpas på potentiella registranter om 
tidigare registranter har uttryckt sitt 
medgivande i enlighet med artikel 9 a x.

utgår

Motivering

Strykningen av punkt 4 hör nära samman med och är en följd av strykningen av artikel 9 a x. 
Syftet är att införliva principen om obligatoriskt gemensamt utnyttjande av alla data om tester 
(inklusive de som omfattar ryggradslösa djur) i målen och de allmänna kriterierna. Denna 
fråga är särskilt viktig för de små och medelstora företagen, eftersom detta kraftigt kommer 
att minska de kostnader som de ådrar sig i samband med REACH-åtgärder. 

Ändringsförslag 65
ARTIKEL 24, PUNKT 5, STYCKE 1

5. Om samma ämne har registrerats mindre 
än tio år tidigare skall 
kemikaliemyndigheten omedelbart 
informera den potentiella registranten om 
namn på och adresser till tidigare 
registranter och relevanta sammanfattningar 
eller fylliga rapportsammanfattningar som 
de redan tillhandahållit beträffande försök på 
ryggradsdjur. 

5. Om samma ämne har registrerats mindre 
än femton år tidigare skall 
kemikaliemyndigheten först informera den 
tidigare registranten för att fastställa om 
denne önskar få sitt namn angivet. Om 
denne samtycker till ett angivande av sitt 
namn, skall kemikaliemyndigheten 
omedelbart informera den potentiella 
registranten om namn på och adresser till 
tidigare registranter och relevanta 
sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar som de redan 
tillhandahållit beträffande redan 
genomförda försök.

Motivering

Den tidigare registranten har rätt att kräva att hans/hennes namn behandlas konfidentiellt. 
Det finns ingen orsak att fastställa tidsfrister. Ekonomisk ersättning bör alltid betalas för 
gemensamt utnyttjande av data som föreskrivs i lag.
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Ändringsförslaget hör nära samman med och är en följd av ändringsförslaget till 
artikel 9 a x. Syftet är att ta bort valmöjligheten när det gäller överlämnandet av data från 
tester som omfattar ryggradslösa djur. Möjligheten att obligatoriskt kunna få tillgång till data 
är av central betydelse för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 24, PUNKT 5, STYCKE 3

Kemikaliemyndigheten skall också delge 
den potentiella registranten relevanta 
sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar av de 
undersökningar som redan tillhandahållits 
av tidigare registranter och som inte 
omfattar ryggradsdjur, om de tidigare 
registranterna har uttryckt sitt medgivande 
i enlighet med artikel 9 a x.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget hör nära samman med och är en följd av ändringsförslaget till 
artikel 9 a x. Syftet är att ta bort valmöjligheten när det gäller överlämnandet av data från 
tester som omfattar ryggradslösa djur. Möjligheten att obligatoriskt kunna få tillgång till data 
är av central betydelse för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 25, PUNKT 1

1. Om ett ämne tidigare registrerats mindre 
än tio år tidigare såsom anges i artikel 24.5, 
skall den potentiella registranten be tidigare 
registranter om information, inbegripet om 
försök på ryggradsdjur, som behövs för 
registreringen. Den potentiella registranten 
får begära information om tester som inte 
omfattar ryggradsdjur från de tidigare 
registranterna, om de tidigare 
registranterna har uttryckt sitt medgivande 
i enlighet med artikel 9 a x.

1. Om ett ämne tidigare registrerats mindre 
än 15 år tidigare såsom anges i artikel 24.5, 
skall den potentiella registranten be tidigare 
registranter om information, inbegripet om 
tidigare genomförda försök, som behövs för 
registreringen. Den potentiella registranten 
får även begära information om tester som 
inte omfattar ryggradsdjur.

Motivering

Ändringsförslaget hör nära samman med och är en följd av ändringsförslaget till artikel 9 a x 
och artikel 24.5. Syftet är att ta bort valmöjligheten när det gäller överlämnandet av data från 
tester som omfattar ryggradslösa djur. Möjligheten att obligatoriskt kunna få tillgång till data 
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är av central betydelse för små och medelstora företag.

Undersökningar på ryggradsdjur kräver enorma insatser och kostnader. Egendomsskyddet 
för data som härrör från testerna bör därför förlängas till 15 år. Detta är också i linje med 
bestämmelserna i andra rättsakter, exempelvis biociddirektivet (98/8/EG).

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 25, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Om parterna har nått en överenskommelse 
om gemensamt utnyttjande av 
undersökningar skall den tidigare 
registranten, inom två veckor från det att 
betalning erhållits, ge den potentiella 
registranten fullmakt att utnyttja de berörda 
undersökningarna.

3. Om parterna har nått en överenskommelse 
om gemensamt utnyttjande av 
undersökningar i enlighet med punkt 1 
första och andra meningen skall den 
tidigare registranten, inom två veckor från 
det att betalning erhållits, ge den potentiella 
registranten fullmakt att utnyttja de berörda 
undersökningarna.

Motivering

Ändringsförslaget hör nära samman med och är en följd av ändringsförslaget till 
artikel 9 a x, artikel 24.5 och artikel 25.1. Syftet är att ta bort valmöjligheten när det gäller 
överlämnandet av data från tester som omfattar ryggradslösa djur. Möjligheten att 
obligatoriskt kunna få tillgång till data är av central betydelse för små och medelstora 
företag.

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 25, PUNKT 4

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten underrätta 
kemikaliemyndigheten och den tidigare 
registranten om detta minst en månad efter 
det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från kemikaliemyndigheten. 

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten sedan han överlämnat relevant 
information till den tidigare registranten 
lämna in ansökan till 
kemikaliemyndigheten minst en månad efter 
det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från kemikaliemyndigheten 
för att skälig ersättning till den tidigare 
registranten skall fastställas i enlighet med 
punkt 6 nedan.

Motivering

För att skynda på och förenkla förfarandet med förmedlingen av data är det bättre att 
kemikaliemyndigheten får agera. På så sätt kan också uppgifternas konfidentialitet i någon 
mån garanteras.
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Ändringsförslag 70
ARTIKEL 25, PUNKT 5

5. Den tidigare registranten skall från det att 
den information som avses i punkt 4 
mottagits, ha en månad på sig för att 
meddela den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten sina kostnader för 
den berörda undersökningen. 
Kemikaliemyndigheten skall på den 
potentiella registrantens begäran fatta beslut 
om att ställa sammanfattningarna eller de 
fylliga rapportsammanfattningarna av de 
berörda undersökningarna eller resultatet av 
dem till den potentiella registrantens 
förfogande, så snart den har erhållit bevis för 
att denne har betalat hälften av de kostnader 
som den tidigare registranten redovisat.

5. Den tidigare registranten skall från det att 
den information som avses i punkt 4 
mottagits, ha en månad på sig för att 
meddela den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten sina kostnader för 
den berörda undersökningen. 
Kemikaliemyndigheten skall på den 
potentiella registrantens begäran fatta beslut 
om att ställa sammanfattningarna eller de 
fylliga rapportsammanfattningarna av de 
berörda undersökningarna eller resultatet av 
dem till den potentiella registrantens 
förfogande, så snart den har erhållit bevis för 
att denne har betalat en lika andel av de 
kostnader som den tidigare registranten 
redovisat.

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med artikel 10.2. Den nya registranten bör inte betala hälften 
av kostnaderna för undersökningarna till den tidigare registranten i enlighet med det 
nuvarande förslaget för icke-infasningsämnen. Reglerna för fördelningen av kostnaderna för 
icke-infasningsämnen bör vara desamma som för infasningsämnen (se artikel 28.3). Det finns 
ingen anledning att ha olika kostnadsfördelningssystem för dessa två typer av ämnen.

Ändringsförslaget är kopplat till ändringarna av artiklarna 10.2, 17.2 och 25.6.

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 25, PUNKT 6

6. Om den tidigare registranten inte inom 
den tidsfrist som anges i punkt 5 underrättar 
den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten om kostnaden, skall 
kemikaliemyndigheten på begäran besluta 
att göra sammanfattningarna eller de fylliga 
rapportsammanfattningarna av 
undersökningarna tillgängliga för den 
potentiella registranten i enlighet med 
dennes begäran. Den tidigare registranten 
skall kunna kräva den nya registranten på 
hälften av kostnaden, och denna fordran 

6. Om den tidigare registranten inte inom 
den tidsfrist som anges i punkt 5 underrättar 
den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten om kostnaden, skall 
kemikaliemyndigheten på begäran besluta 
att göra sammanfattningarna eller de fylliga 
rapportsammanfattningarna av 
undersökningarna tillgängliga för den 
potentiella registranten i enlighet med 
dennes begäran. Den tidigare registranten 
skall kunna kräva den nya registranten på en 
lika andel av kostnaden, och denna fordran 
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skall på begäran förklaras verkställbar av 
nationell domstol. 

skall på begäran förklaras verkställbar av 
nationell domstol. 

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringarna av artiklarna 10.2, 17.2 och 25.5.

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED B

b) Sitt namn och adress och 
kontaktpersonens namn.

b) Sitt namn och adress och namnet på 
kontaktpersonen eller dennes representant. 
Tillverkare eller importörer får kräva att 
deras firmanamn behandlas konfidentiellt i 
enlighet med artikel 116.

Motivering

Ändringen syftar till ett bättre skydd av industri- och affärshemligheter. Kombinationen av 
ämnesnamn och tillverkare är konkurrenskänslig.

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED C

c) Den planerade tidsfristen för 
registreringen/mängdintervall.

c) Det planerade mängdintervallet.

Motivering

Följer av andra ändringar av artikel 11. Registreringarna skall inte längre ske utifrån 
mängdintervall utan kemikaliemyndigheten skall offentliggöra så kallade bearbetningslistor.

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED E

e) Uppgift om huruvida de undersökningar 
som avses i d omfattar försök på 
ryggradsdjur och, om inte, huruvida den 
potentiella registranten överväger att avge 
en bekräftande förklaring i enlighet med 
artikel 9 a x tillsammans med sitt 
registreringsunderlag

e) Uppgift om intresse att ingå i ett 
konsortium.
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Motivering

Konsortiebildning underlättas om ett sådant intresse anges redan från början.

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 26, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Den information som avses i punkt 1 skall 
tillhandahållas senast 18 månader före

2. Den information som avses i punkt 1 skall 
tillhandahållas senast 18 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

Genom ändringarna i artikel 26 skapas en enhetlig förhandsregistrering och därmed ett 
enhetligt ämnesregister inom 18 månader. På så vis underlättas planeringen för tillverkare, 
förädlare, konsumenter och myndigheter.

Ändringsförslag 76
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) Senast en månad efter det att 
förhandsregistreringsfasen avslutats skall 
kemikaliemyndigheten offentliggöra 
förteckningen över de ämnen som anmälts i 
enlighet med artikel 26.1 och därvidlag 
ange ämnenas beteckning och 
CAS-nummer samt huruvida minst en 
tillverkare eller importör måste göra en 
registrering inom fem år.

Motivering

Genom ändringarna i artikel 26 skapas en enhetlig förhandsregistrering och därmed ett 
enhetligt ämnesregister inom 18 månader. På så vis underlättas planeringen för tillverkare, 
förädlare, konsumenter och myndigheter.

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 26, PUNKT 2, LED B

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

b) I undantagsfall får tillverkarna eller 
importörerna senast sex månader efter 
offentliggörandet av förteckningen över 
infasningsämnen enligt punkt 2 b inkomma 
med motiverade tillägg eller korrigeringar 
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till kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten skall därefter 
offentliggöra den slutliga förteckningen 
över infasningsämnen inom en månad.

Motivering

Genom ändringarna i artikel 26 skapas en enhetlig förhandsregistrering och därmed ett 
enhetligt ämnesregister inom 18 månader. På så vis underlättas planeringen för tillverkare, 
förädlare, konsumenter och myndigheter.

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 27, PUNKT 2A (ny)

2a. En tillverkare eller importör kan vara 
en fysisk eller juridisk person som företräds 
i forumet via sitt bolagssäte på 
gemenskapens territorium.

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Innan försök på ryggradsdjur utförs för att 
uppfylla de informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning, genom att konsultera den 
databas som avses i artikel 26 och genom att 
kommunicera inom sitt forum. Om en 
relevant undersökning finns tillgänglig inom 
forumet, skall den deltagare i forumet som 
måste utföra försöket på ryggradsdjur begära 
att få ta del av den undersökningen inom två 
månader räknat från den tidsfrist som 
anges i artikel 26.2. 

1. Innan försök på ryggradsdjur utförs för att 
uppfylla de informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning, genom att konsultera den 
databas som avses i artikel 26 och genom att 
kommunicera inom sitt forum. Om en 
relevant undersökning finns tillgänglig inom 
forumet, skall den deltagare i forumet som 
måste utföra försöket på ryggradsdjur begära 
att få ta del av den undersökningen inom de 
två första månaderna av den relevanta 
registreringsperioden enligt artikel 21. 

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa tidsfristerna till de faktiska behoven. Det hör 
samman med andra ändringsförslag till artiklarna i avdelning III: Gemensamt utnyttjande av 
data och undvikande av onödig testning.

Ändringsförslag 80
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ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 2

Inom två veckor från begäran skall 
undersökningens ägare underrätta den 
deltagare som begär att få ta del av 
undersökningen om sina kostnader för 
undersökningen; kostnaderna skall kunna 
styrkas. Deltagarna och ägaren skall vidta 
alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse om hur kostnaderna skall 
fördelas. Om de inte lyckas nå en sådan 
överenskommelse skall kostnaderna delas 
lika. Ägaren skall tillhandahålla 
undersökningen inom två veckor efter det att 
betalningen erlagts.

Inom tre månader från begäran skall 
undersökningens ägare underrätta den 
deltagare som begär att få ta del av 
undersökningen om sina kostnader för 
undersökningen; kostnaderna skall kunna 
styrkas. Deltagarna och ägaren skall vidta 
alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse om hur kostnaderna skall 
fördelas. Om de inte lyckas nå en sådan 
överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten fastställa hur 
kostnaderna skall fördelas. Ägaren skall 
tillhandahålla undersökningen inom två 
veckor efter det att betalningen erlagts.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa tidsfristerna till de faktiska behoven. Det hör 
samman med andra ändringsförslag till artiklarna i avdelning III: Gemensamt utnyttjande av 
data och undvikande av onödig testning.

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 28, PUNKT 3

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall de 
andra deltagarna fortsätta som om det inte 
fanns någon relevant undersökning 
tillgänglig inom forumet, om inte ett 
registreringsunderlag som lämnats in av en 
annan registrant omfattar 
sammanfattningen eller den fylliga 
rapportsammanfattningen. I sådana fall 
skall kemikaliemyndigheten besluta att 
ställa sammanfattningen eller den fylliga 
rapportsammanfattningen till de andra 
deltagarnas förfogande. Den andra 
registranten skall kunna kräva deltagarna 
på en lika andel av kostnaden, och denna 
fordran skall på begäran förklaras 
verkställbar av nationella domstolar.

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall 
kemikaliemyndigheten ingripa för att se till 
att data utnyttjas gemensamt och att 
betalningen är rättvis och proportionerlig. 
Kemikaliemyndigheten skall ansvara för 
tillhandahållandet av data och se till att 
proportionerlig ersättning betalas ut.
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att se till att data kan utnyttjas gemensamt och att framför allt 
de små och medelstora företagen inte belastas med alltför höga kostnader. Ändringsförslaget 
hör samman med andra ändringsförslag till artiklarna i avdelning III: Gemensamt 
utnyttjande av data och undvikande av onödig testning.

Ändringsförslag 82
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 eller uppfyller kriterierna i 
artikel 54 a-e eller har identifierats enligt 
artikel 54 f 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.

Motivering

Med hjälp av säkerhetsdatabladen skall information om ett ämnen föras vidare i 
distributionskedjan i enlighet med kraven i REACH. Listan över vilka ämnen som kräver ett 
säkerhetsdatablad måste utvidgas, så att man även inkluderar ämnen som ger anledning till 
stor oro enligt artikel 54 om tillstånd.

Ändringsförslag 83
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 

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 
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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 sammanställts i 
enlighet med bilaga Ia.

arbetsplatsen skall den person som ansvarar 
för att släppa ut beredningen på marknaden 
– oavsett om detta är tillverkaren, 
importören, nedströmsanvändaren eller 
distributören – förse nedströmsanvändaren 
med ett säkerhetsdatablad som 
sammanställts i enlighet med bilaga Ia.

Motivering

Också i fråga om beredningar, som innehåller farliga ämnen, men som inte klassificeras som 
farliga, är information till arbetsgivaren, och i förlängningen arbetstagaren, viktig för att 
hälsoskyddet på arbetsplatsen skall fungera problemfritt. I många fall är det endast 
säkerhetsdatabladet som informerar om att en beredning innehåller ämnen med risker som 
nämns ovan. Det föreslås därför att säkerhetsdatablad alltid skall tillhandahållas för de 
beredningar som nämns ovan och inte enbart då en nedströmsanvändare begär det.

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 29, PUNKT 5

5. Om en nedströmsanvändare begär det
skall säkerhetsdatabladet tillhandahållas på 
det officiella språket i den medlemsstat där 
ämnet eller beredningen släpps ut på 
marknaden.

5. Säkerhetsdatabladet skall tillhandahållas 
på det officiella språket/de officiella språken
i den medlemsstat där ämnet eller 
beredningen släpps ut på marknaden.

Motivering

För att de upplysningar som nedströmsanvändarna får skall vara så enhetliga och effektiva 
som möjligt föreslår jag att säkerhetsdatabladet alltid skall tillhandahållas på det officiella 
språket/de officiella språken och inte enbart då en nedströmsanvändare begär det.

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 29, PUNKT 8, INLEDNINGEN

8. Ett säkerhetsdatablad skall tillhandahållas 
på papper eller elektroniskt, senast första 
gången som ämnet levereras efter denna 
förordnings ikraftträdande. Leverantörerna 
skall utan dröjsmål uppdatera det

8. Ett säkerhetsdatablad skall tillhandahållas 
på papper eller elektroniskt, senast första 
gången som ämnet levereras efter denna 
förordnings ikraftträdande, om inte ett 
säkerhetsdatablad i enlighet med dessa 
bestämmelser redan tillhandahållits innan 
denna förordning trädde i kraft. 
Leverantörerna skall utan dröjsmål 
uppdatera det
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Motivering

Det vore onödig pappersexercis om säkerhetsdatabladen måste skickas ytterligare en gång 
för att förordningen trätt i kraft trots att mottagaren redan har dem.

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 30, PUNKT 1, LED A

a) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.

utgår

Motivering

Led a måste strykas eftersom det vore olämpligt att registreringsnumret för oklassificerade 
ämnen måste anges i säkerhetsdatabladet medan detta uppenbarligen inte är nödvändigt för 
klassificerade ämnen. Dessutom kan det handla om mycket känsliga företagsuppgifter, 
exempelvis den exakta sammansättningen i beredningar.

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 30, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Informationen skall lämnas skriftligt, 
senast första gången som ämnet levereras 
efter denna förordnings ikraftträdande. 
Leverantörer skall uppdatera denna 
information och utan dröjsmål 
vidarebefordra den nedåt i 
distributionskedjan

2. Informationen skall lämnas skriftligt eller 
elektroniskt, senast första gången som ämnet 
levereras efter denna förordnings 
ikraftträdande. Leverantörer skall uppdatera 
denna information och utan dröjsmål 
vidarebefordra den nedåt i 
distributionskedjan

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 30A (ny)

Artikel 30a
Skyldighet att vidarebefordra information 
nedåt i distributionskedjan när det gäller 

ämnen och beredningar i varor
Alla aktörer skall vidarebefordra 
information nedåt i distributionskedjan till 
den omedelbara nedströmsanvändaren 
eller distributören om en vara innehåller ett 
ämne som sådant eller i en beredning 
uppfyller kriterierna i artikel 54 a-c eller 
har identifierats enligt artikel 54 f.
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Motivering

Distributionskedjans aktörer måste varnas om ett ämne som ger anledning till stor oro ingår i 
en vara som de har förvärvat. På så sätt kan aktörerna göra välgrundade miljöval. Tillräcklig 
produktinformation är avgörande i distributionskedjans alla led, eftersom vi av erfarenhet vet 
att ämnen kan frigöras när en vara används eller bearbetas liksom när den blir avfall. Några 
exempel på detta är azofärger i textilier, flamskyddsmedel och ftalater i plast och kvicksilver i 
batterier. REACH måste ändras så att information överlämnas även när det gäller varor.

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 31A (ny)

Artikel 31a
Skyldighet att vidarebefordra information 

om ämnen i varor
Nedströmsanvändare som till en vara tillför 
ett ämne eller en beredning som det tagits 
fram ett säkerhetsdatablad för, liksom de 
som därefter hanterar eller ytterligare 
bearbetar varan, skall vidarebefordra 
säkerhetsdatabladet till alla mottagare av 
varan eller dess slutprodukt. Allmänheten 
skall inte betraktas som mottagare.

Motivering

Tillverkare av varor, återförsäljare och allmänheten måste kunna få reda på om vissa 
specifika ämnen ingår i slutprodukten och vid behov söka efter säkrare alternativ. Tidsfristen 
15 dagar anges som normal svarstid i förordning nr 1049/2001 som innehåller bestämmelser 
om tillgång till EU-institutionernas handlingar.

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 32, RUBRIK

Arbetstagares tillgång till säkerhetsdatablad Arbetstagares tillgång till information om 
ämnen och beredningar

Motivering

Arbetsgivarens förpliktelser i fråga om säkerhetsdatablad har reglerats mycket noggrannare 
och mer ingående i direktiv 98/24/EG (skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker 
som har samband med kemiska agenser i arbetet). Därför bör det här ännu en gång 
uttryckligen betonas att dessa inte inskränks. En ändring av rubriken klargör att den 
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information som måste lämnas inte enbart omfattar säkerhetsdatablad utan också information 
enligt artikel 30.

Ändringsförslag 91
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.

Oberoende av bestämmelserna i 
direktiv 98/24/EG skall arbetstagare och 
deras representanter 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. Denna 
information skall tillhandahållas 
regelmässigt. Arbetstagarrepresentanter 
skall ha rätt att från arbetsgivaren erhålla 
lämplig utbildning om REACH-
förordningens följder för arbetstagarna och 
om arbetstagarnas rättigheter enligt denna 
lagstiftning.

Motivering

Arbetstagare skall ha rätt till information utan att behöva begära det. Arbetstagarnas 
representanter måste för att kunna sköta sitt uppdrag ha full kännedom om bestämmelserna i 
denna förordning. Arbetsgivaren måste bevilja betald ledighet så att informationen kan 
vidarebefordras.

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 32, STYCKE 1A (nytt)

Konsumenters tillgång till information i 
säkerhetsdatabladen.

En återförsäljare av ett farligt ämne, en 
farlig beredning eller en vara som 
innehåller farliga ämnen skall ge kunder, 
konsumentorgan och andra berörda organ 
tillgång till information om ämnen, 
beredningar och produkter enligt 
artiklarna 29 och 30.

Motivering

Artikel 32 innehåller bestämmelser om arbetstagares tillgång till säkerhetsinformation. 
Artikel 32a föreskriver motsvarande för konsumenter och andra.
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Ändringsförslag 93
ARTIKEL 34, PUNKT 2

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 
levererar ett ämne om sin användning av 
ämnet; denna användning skall då betraktas 
som en identifierad användning. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan utarbeta ett 
exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning.

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen eller elektroniskt underrätta den 
tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare, eller en handlare eller 
annan aktör i distributionskedjan, som 
levererar ett ämne om sin användning av 
ämnet; denna användning skall då betraktas 
som en identifierad användning. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan utarbeta ett 
exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning. Denna 
punkt skall inte gälla för användningar 
som inte får något stöd.

Motivering

En leverantör bör inte vara skyldig att stödja alla användningar som angetts av 
nedströmsanvändaren och att utarbeta exponeringsscenarier för användningar som han inte 
stöder. Punkt 2 får inte stå i motsättning till rubrik 16 i säkerhetsdatabladet (som även ingår i
GHS-säkerhetsdatabladet).

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 35, PUNKT 2, LED F

f) Ett förslag till ytterligare försök på 
ryggradsdjur, om nedströmsanvändaren 
anser att detta är nödvändigt för att kunna 
slutföra sin kemikaliesäkerhetsbedömning.

f) Ett förslag till ytterligare försök på 
ryggradsdjur, om nedströmsanvändaren 
anser att detta är nödvändigt för att kunna 
slutföra sin kemikaliesäkerhetsbedömning. 
Om sådana data inte är tillgängliga skall 
det förfarande som avses i artikel 25 
tillämpas.

Motivering

Ändringsförslaget hör nära samman och är en följd av ändringsförslagen till artiklarna 9 a x, 
24.5, 25.1 och 26.1. Syftet är att ta bort valmöjligheten när det gäller att lämna in data från 
försök på ryggradslösa djur genom att låta denna bestämmelse utgå. Möjligheten att 
obligatoriskt kunna få tillgång till data är av central betydelse för små och medelstora 
företag.
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Ändringsförslag 95
ARTIKEL 38, PUNKT 1

1. För de syften som avses i 
artiklarna 39-43 skall den behöriga 
myndigheten vara den myndighet som 
utsetts i den medlemsstat där tillverkningen 
äger rum eller där importören är etablerad.

1. För de syften som avses i 
artiklarna 39-51 skall 
kemikaliemyndigheten vara behörig 
myndighet.

(Ersättningen av ”den behöriga 
myndigheten” med ”kemikaliemyndigheten” 
gäller i hela avdelning VI. Om 
ändringsförslaget antas utgår artikel 38.2, 
artikel 42.1 och 42.4, artikel 43.1, 
artikel 43b.3–6, artikel 45.2 samt 
artikel 49.5–7.)

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste vara behörig för allt som är av vikt för utvärderingen och ha 
ensam beslutanderätt i alla utvärderingsaspekter, så att enhetlighet och rättslig säkerhet kan 
garanteras.

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 38, PUNKT 2A (ny)

För att förbereda de beslut och yttranden 
som kemikaliemyndigheten ensam 
ansvarar för kan denna involvera den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där tillverkningen äger rum eller där 
importören är etablerad samt begära 
tekniskt stöd. Detta skall ske enligt 
enhetliga principer som 
kemikaliemyndigheten fastställer.
All kommunikation mellan 
kemikaliemyndigheten och registranten 
kan ske på ett språk som registranten 
väljer.

Motivering

Harmoniseringen av den inre marknaden förutsätter att alla beslut och yttranden antas av en 
central myndighet, nämligen kemikaliemyndigheten. I detta sammanhang krävs det emellertid 
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också att kemikaliemyndigheten kan dra nytta av den sakkunskap som de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna förfogar över och inhämta deras tekniska stöd för att 
förbereda sina beslut och yttranden. Kommunikationen och informationsutbytet mellan 
kemikaliemyndigheten och registranten underlättas, vilket i synnerhet gynnar små och 
medelstora företag. För att särskilt underlätta förfarandet för små och medelstora företag bör 
dessa ha möjlighet att kommunicera med kemikaliemyndigheten på etableringslandets språk, 
medan multinationella företag som är verksamma i alla medlemsstater bör kunna välja ett
språk.

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 40, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Den behöriga myndigheten får granska 
ett registreringsunderlag för att kontrollera 
följande:

1. Varje behörig myndighet skall varje år 
utvärdera minst 5 procent av sina 
registreringar, vilka skall väljas ut 
slumpmässigt av kemikaliemyndigheten, för 
att kontrollera följande:

Motivering

Åtgärder bör vidtas för att motverka registreringsunderlag av dålig kvalitet. Syftet är att 
säkerställa kvaliteten på den information som lämnas av tillverkare och importörer.

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 40, PUNKT 3

3. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten.

3. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten inom 
en rimlig tidsfrist som skall fastställas av 
kemikaliemyndigheten.

Motivering

En registrant kan ha uppfyllt de krav på fullständighet som anges i artikel 18, men 
informationskraven kanske ändå inte uppfylls. Om informationskraven inte efterlevs bör det 
medföra klara påföljder. Registranter bör ha en enda chans att inom högst sex månader rätta 
till otillräckliga registreringar. Detta skulle kunna garantera hög kvalitet och förhindra 
oändliga dispyter mellan myndigheterna och registranterna. Ordalydelsen är i linje med 
bestämmelserna om kontroll av fullständigheten enligt artikel 18.

Ändringsförslag 99
ARTIKEL 41, PUNKT 2

2. När utvärderingen av 2. När utvärderingen av 
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registreringsunderlaget är avslutad skall den 
behöriga myndigheten använda den 
information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 43b.1, 56.3 och 66.2, och 
vidarebefordra den erhållna information 
till kommissionen, kemikaliemyndigheten 
och de övriga medlemsstaterna. Den 
behöriga myndigheten skall underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten, 
registranten och de behöriga myndigheterna 
i de övriga medlemsstaterna om sina 
slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas och hur detta 
skall ske.

registreringsunderlaget är avslutad eller när 
kemikaliesäkerhetsbedömningen 
konstaterats vara otillräcklig för att 
kontrollera riskerna skall 
kemikaliemyndigheten underrätta 
kommissionen, registranten och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna om sina 
slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas för de syften 
som avses i artiklarna 56.3 och 66.2 och hur 
detta skall ske.

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste vara behörig för allt som är av vikt för utvärderingen och ha 
ensam beslutanderätt i alla utvärderingsaspekter, så att enhetlighet och rättslig säkerhet kan 
garanteras. De uppgifter som framkommer genom utvärderingen kan eventuellt användas för 
tillstånds- eller begränsningsförfaranden.

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 42, PUNKT 3, LED B

b) inom nio år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft, för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom den 
tidsfrist som avses i artikel 21.2 och som 
omfattar förslag till testning för att uppfylla 
informationskraven endast i bilaga VII,

b) inom nio år efter det att förslaget till 
testning lagts fram, för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom den 
tidsfrist som avses i artikel 21.2,

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste vara behörig för allt som är av vikt för utvärderingen och ha 
ensam beslutanderätt i alla utvärderingsaspekter, så att enhetlighet och rättslig säkerhet kan 
garanteras

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 42, PUNKT 3, LED C

c) efter de tidsfrister som anges i punkterna a 
och b för registreringsunderlag som 
innehåller förslag till testning som erhållits 

c) efter de tidsfrister som anges i punkterna a 
och b för registreringsunderlag som erhållits 
inom den tidsfrist som anges i artikel 21.3.
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inom den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste vara behörig för allt som är av vikt för utvärderingen och ha 
ensam beslutanderätt i alla utvärderingsaspekter, så att enhetlighet och rättslig säkerhet kan 
garanteras.

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 43A, STYCKE 1A (nytt)

Kemikaliemyndigheten skall använda dessa 
kriterier för att upprätta en förteckning 
över de ämnen som skall prioriteras i 
utvärderingen. Kemikaliemyndigheten skall 
anta denna förteckning på grundval av ett 
yttrande från medlemsstatskommittén. 
Ämnena skall tas upp i förteckningen om 
den berörda medlemsstaten har anledning 
att misstänka att ämnet utgör en hälso-
eller miljörisk, i synnerhet av följande 
orsaker:

Motivering

Kemikaliemyndigheten skall ta över uppgiften att utarbeta förteckningen över ämnen som 
skall ges prioritet i utvärderingen. Dess behörighet i beslutsförfarandet avseende 
ämnesutvärderingen stärks.

Ändringsförslag 103
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 

2. Senast den 28 februari varje år skall 
kemikaliemyndigheten lämna en löpande 
plan till medlemsstatskommittén för 
godkännande. Denna plan skall gälla i tre 
år; den skall uppdateras årligen och skall 
innehålla uppgifter om vilka ämnen 
kemikaliemyndigheten planerar att 
utvärdera varje år. Kemikaliemyndigheten 
skall informera registranten/registranterna 
om detta och offentliggöra den löpande 
planen på sin webbplats.



PE 357.617v03-00 54/86 AD\574976SV.doc

SV

ett ämne senast den 31 mars varje år.

Motivering

Följer av andra ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte medlemsstatens 
myndighet som är behörig.

Ändringsförslag 104
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 uppgifter förutom 
kärninformationen enligt artikel 9.1 och 
registrantens förslag till testning, skall den 
utarbeta ett förslag till beslut, med 
angivande av skäl och en riskbaserad 
motivering, i vilket det krävs att registranten 
skall lämna ytterligare information. Beslutet 
skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 48 och 49.

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste vara behörig för allt som är av vikt för utvärderingen och ha 
ensam beslutanderätt i alla utvärderingsaspekter, så att enhetlighet och rättslig säkerhet kan 
garanteras. Kravet på ytterligare information måste vara riskbaserat.

Ändringsförslag 105
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.

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

Motivering

Detta ändringsförslag stämmer överens med de ändringar som begärts för att förfarandet 
skall koncentreras till kemikaliemyndigheten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artiklarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.
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Ändringsförslag 106
ARTIKEL 46, PUNKT 2

2. När ämnesutvärderingen har avslutats 
skall den behöriga myndigheten använda 
den information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 56.3 och 66.2, och 
vidarebefordra den erhållna information 
till kommissionen, kemikaliemyndigheten 
och de övriga medlemsstaterna. Den 
behöriga myndigheten skall underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten, 
registranten och de behöriga myndigheterna 
i de övriga medlemsstaterna om sina 
slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas och hur detta 
skall ske.

2. Kemikaliemyndigheten skall underrätta 
kommissionen, registranten och de behöriga 
myndigheterna i de övriga medlemsstaterna 
om sina slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas för de syften 
som avses i artiklarna 56.3 och 66.2 och hur 
detta skall ske.

Motivering

De uppgifter som framkommer genom utvärderingen kan eventuellt användas för tillstånds-
eller begränsningsförfaranden.

Detta ändringsförslag motiveras av att man valt att koncentrera hela utvärderingsförfarandet 
till kemikaliemyndigheten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga ändringsförslagen till 
artiklarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag 107
ARTIKEL 47, STYCKE 1

För isolerade intermediärer som används på 
plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. Om det kan visas att risken vid
användningen av en isolerad intermediär 
som används på plats är av samma 
storleksordning som den risk som 
uppkommer vid användning av ämnen som 
enligt artikel 54 skall upptas i bilaga XIII
får den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat på vars territorium 
anläggningen är belägen

För isolerade intermediärer som används på 
plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. Om medlemsstatens behöriga 
myndighet kan bevisa att det till följd av
användningen av en isolerad intermediär 
som används på plats uppstått en 
otillräckligt kontrollerad risk får den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat på 
vars territorium anläggningen är belägen
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Motivering

I kommissionens förslag till förordning krävs det bevis från en medlemsstat innan den kan 
söka ytterligare information om intermediärers säkerhet. Ändringsförslaget minskar denna 
skyldighet.

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 47, STYCKE 1, LED B

b) granska den information som har 
inkommit och, om nödvändigt, vidta 
lämpliga åtgärder för att begränsa de risker 
som har identifierats vid den aktuella 
anläggningen.

b) granska den information som har 
inkommit och, om nödvändigt, vidta 
lämpliga åtgärder för att begränsa riskerna, i 
synnerhet om det finns säkrare alternativ.

Motivering

Intermediärer med farliga egenskaper kan innebära allvarliga risker för arbetstagare, och 
yrkesmässig exponering för dessa bör begränsas till ett minimum. Därför bör man beakta 
huruvida alternativ till intermediärer med farliga egenskaper finns tillgängliga i syfte att 
ersätta sådana intermediärer med säkrare alternativ. Detta skulle också bidra till ett bättre 
genomförande av den befintliga arbetarskyddslagstiftningen.

Ändringsförslag 109
ARTIKEL 47, STYCKE 2

Det förfarande som anges i första stycket 
får endast användas av de behöriga 
myndigheter som avses i samma punkt.

utgår

Motivering

Intermediärer med farliga egenskaper kan innebära allvarliga risker för arbetstagare, och 
yrkesmässig exponering för dessa bör begränsas till ett minimum. Därför bör man beakta 
huruvida alternativ till intermediärer med farliga egenskaper finns tillgängliga i syfte att 
ersätta sådana intermediärer med säkrare alternativ. Detta skulle också bidra till ett bättre 
genomförande av den befintliga arbetarskyddslagstiftningen.

Ändringsförslag 110
ARTIKEL 48, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall 
underrätta de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna om sitt förslag till 

1. Kemikaliemyndigheten skall underrätta 
de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna om sitt förslag till 
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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.

beslut enligt artiklarna 40, 43a eller 44 och 
informera dem om att de har rätt att 
inkomma med synpunkter inom 30 dagar 
från mottagandet. Kemikaliemyndigheten
skall beakta eventuella synpunkter som 
inkommer och får ändra förslaget till beslut i 
enlighet med dessa.

Motivering

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ansvara för 
utvärderingarna och ha ensamrätt att fatta beslut om samtliga aspekter av utvärderingen. På 
grundval av den ändring som föreslås till artikel 43a bör registreringen betraktas som ogiltig 
endast i de fall då tillverkaren en gång för alla har lagt ned verksamheten. Det finns fall där 
tillverkningen endast har upphört tillfälligt, t.ex. på grund av ekonomiska problem, 
svårigheter att driva en anläggning etc., och som inte motiverar att registreringen skall 
ogiltigförklaras. Detta bör klargöras i texten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artiklarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag 111
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 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

1. Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra sina förslag till beslut och 
synpunkterna enligt artiklarna 39, 40, 41, 
43, 43b och 44 till de övriga 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Motivering

Följer av andra ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte medlemsstatens 
myndighet som är behörig.

Ändringsförslag 112
ARTIKEL 49, PUNKT 2

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får övriga 
medlemsstaters behöriga myndigheter lämna 

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får övriga 
medlemsstaters behöriga myndigheter lämna 
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förslag på ändringar av förslaget till beslut 
till kemikaliemyndigheten, med kopia till 
den behöriga myndigheten. 
Kemikaliemyndigheten får inom samma 
period lämna förlag på ändringar av 
förslaget till beslut, med kopia till den 
behöriga myndigheten.

förslag på ändringar av förslaget till beslut 
till kemikaliemyndigheten.

Motivering

Följer av andra ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte medlemsstatens 
myndighet som är behörig.

Ändringsförslag 113
ARTIKEL 49, PUNKT 4

4. Om kemikaliemyndigheten mottar ett 
ändringsförslag får den ändra förslaget till 
beslut. Kemikaliemyndigheten skall 
remittera förslaget till beslut och föreslagna 
ändringar till medlemsstatskommittén inom 
15 dagar räknat från slutet av den 
30-dagarsperiod som avses i punkt 2. 
Kemikaliemyndigheten skall agera på 
samma sätt om den själv har gjort ett 
ändringsförslag i enlighet med punkt 2.

4. Om kemikaliemyndigheten mottar ett 
ändringsförslag får den ändra förslaget till 
beslut. Kemikaliemyndigheten skall pröva 
förslaget och fatta ett beslut inom 15 dagar 
räknat från slutet av den 30-dagarsperiod 
som avses i punkt 2.

Motivering

Följer av andra ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte medlemsstatens 
myndighet som är behörig.

Ändringsförslag 114
ARTIKEL 49, PUNKT 8

8. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkterna 3 och 6 får 
överklagas i enlighet med artiklarna 87, 88 
och 89.

8. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar får överklagas i enlighet med 
artiklarna 87, 88 och 89.

Motivering

Följer av andra ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte medlemsstatens 
myndighet som är behörig.
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Ändringsförslag 115
ARTIKEL 50, PUNKT 1

1. Om en registrant eller 
nedströmsanvändare utför ett försök på 
andras vägnar skall kostnaderna för 
undersökningen delas lika mellan dem.

1. Om en registrant eller 
nedströmsanvändare utför ett försök på 
andras vägnar skall kostnaderna för 
undersökningen delas mellan dem. 
Kemikaliemyndigheten skall fastställa 
kriterierna för delning av kostnaderna på 
ett öppet och proportionellt sätt.

Motivering

För att kostnaderna skall vara proportionella bör kemikaliemyndigheten fastställa jämlika 
kriterier. Detta ändringsförslag hör ihop med de övriga ändringsförslagen till artiklarna i 
avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag 116
ARTIKEL 51

Senast den 28 februari varje år skall varje 
medlemsstat överlämna en rapport till 
kemikaliemyndigheten om de framsteg som 
gjorts under det föregående kalenderåret när 
det gäller fullgörandet av de skyldigheter 
som åligger de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstaten att granska 
testningsförslag. Kemikaliemyndigheten 
skall utan dröjsmål offentliggöra denna 
information på sin webbplats.

Senast den 28 februari varje år skall 
kemikaliemyndigheten lägga fram en 
rapport om de framsteg som gjorts under det 
föregående kalenderåret när det gäller 
fullgörandet av de skyldigheter som åligger 
de behöriga myndigheterna i varje
medlemsstat att granska testningsförslag. 
Kemikaliemyndigheten skall utan dröjsmål 
offentliggöra denna information på sin 
webbplats.

Motivering

Ett nödvändigt klargörande, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte medlemsstatens 
myndighet som är behörig.

Ändringsförslag 117
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 

Syftet med denna avdelning är att sörja för 
att ämnen med farliga egenskaper ersätts
med lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker i de fall sådana finns tillgängliga 
eller sådana alternativ som bevisligen 
medför lägre risk har utvecklats, och 
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alternativa ämnen eller tekniker. samtidigt sörja för en väl fungerande inre 
marknad.

Motivering

Om ämnen med farliga egenskaper ersätts med lämpliga alternativa ämnen bör det också 
kunna påvisas att dessa ämnen medför lägre risk.

Ändringsförslag 118
ARTIKEL 53, PUNKT 5, INLEDNINGEN

5. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla följande 
användningar av ämnen:

5. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla följande 
användningar av ämnen, under 
förutsättning att dessa innehåller moment 
som erbjuder ett skydd som är i nivå med 
eller överstiger det som fastställs i 
avdelning VII:

Motivering

Ändringsförslaget tar sikte på de olika regleringsnivåer som gäller för förteckningen över 
undantag enligt artikel 53.5 och fastställer att tillståndsförfarandet skall utgöra den 
gemensamma normen för dessa. Intermediärer som uppfyller kriterierna för ämnen med 
farliga egenskaper kan få allvarliga negativa effekter och bör därför inte undantas från 
tillståndskraven. 

Ändringsförslag 119
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED IA (nytt)

ia) Användning av metaller, inklusive deras 
användning i legeringar i enlighet med 
undantagen från märkning enligt 
direktiv 67/548/EEG, bilaga VI nr. 8.3 
och 9.3.

Motivering

I dagens lagstiftning om farliga ämnen upplyser märkningen om egenskaper som utgör en 
fara vid normal hantering och användning. Metall och legeringar i massiv form måste enligt 
direktiv 67/548/EEG bilaga VI nr 8.3 och 9.3 inte märkas, om de i den form som de 
marknadsförs inte utgör en fara för människor och miljön. Ett liknande undantag görs för 
polymerer i samma bilaga. Också direktiv 76/769/EEG om begränsning av utsläppande på 
marknaden av vissa farliga ämnen, bland annat till slutanvändare, hänvisar till märkningen.

Ändringsförslag 120



AD\574976SV.doc 61/86 PE 357.617v03-00

SV

ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED IA (nytt)

ia) Användning i batterier inom 
tillämpningsområdet för 
direktiv 91/157/EG.

Motivering

Användning av ämnen i batterier regleras redan avdelning VIII i direktiv 91/157/EG. Därför 
skall sådan användning undantas från tillståndsförfarandet.

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 53, PUNKT 6, INLEDNINGEN

6. För ämnen som omfattas av 
tillståndskravet endast på grund av att de 
uppfyller kriterierna i artikel 54 a, b och c 
eller därför att de har identifierats i 
enlighet med artikel 54 f enbart på grund av 
farorna för människors hälsa, skall 
punkterna 1 och 2 i denna artikel inte gälla 
följande användningar:

6. För ämnen som omfattas av 
tillståndskravet endast på grund av att de 
uppfyller kriterierna i artikel 54 a, b och c,
enbart på grund av farorna för människors 
hälsa, skall punkterna 1 och 2 i denna artikel 
inte gälla följande användningar:

Motivering

Det finns inga kriterier för att definiera egenskaperna hos hormonstörande ämnen. 
Ytterligare kriterier utöver dem som avses i artikel 54 d och e bör fastställas på grundval av 
vetenskapliga bevis så att inget utrymme ges åt godtyckliga beslut. Dessutom har de ämnen 
som avses i led b redan undantagits genom ändringsförslaget till artikel 2. Vidare bör de 
ämnen som redan regleras genom särskilda bestämmelser (som integrerats på vederbörligt 
sätt) undantas från tillämpningsområdet för REACH. Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 53, PUNKT 7A (ny)

7a. Punkt 1 skall inte gälla användningen 
av ett ämne som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara som uppfyller 
villkoren eller begränsningarna i 
bilaga XVI eller bilaga XVII.

Motivering

Ändringsförslaget klargör att de beslut som redan fattats av EU:s ministerråd och 
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Europaparlamentet på grundval av direktiv 76/769/EEG eller som i framtiden kommer att 
fattas av kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 130 (kommittéförfarandet) 
inte bör vara föremål för ytterligare diskussioner. Man bör inte överlåta åt kommissionen att 
besluta huruvida och i vilken utsträckning redan reglerade ämnen och användningar bör 
undantas. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 123
ARTIKEL 54, LED A

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

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

Motivering

Innan ett ämne godkänns måste ett rättsligt bindande beslut fattas om dess klassificering (på 
grundval av ett beslut om en harmoniserad klassificering som placerar det i CMR-kategori 1 
eller 2). Annars skulle de beslut som fattas av medlemsstaternas kommittéer med ansvar för 
klassificering av ämnen i CMR-kategori 1 eller 2 vara ogiltiga. Det måste finnas rättslig 
säkerhet, särskilt på området för internationell handel. Detta ändringsförslag är kopplat till 
de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 54, LED B

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

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

Motivering

Innan ett ämne godkänns måste ett rättsligt bindande beslut fattas om dess klassificering (på 
grundval av ett beslut om en harmoniserad klassificering som placerar det i CMR-kategori 1 
eller 2). Annars skulle de beslut som fattas av medlemsstaternas kommittéer med ansvar för 
klassificering av ämnen i CMR-kategori 1 eller 2 vara ogiltiga. Det måste finnas rättslig 
säkerhet, särskilt på området för internationell handel. Detta ändringsförslag är kopplat till 
de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 125
ARTIKEL 54, LED C

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

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

Motivering

Innan ett ämne godkänns måste ett rättsligt bindande beslut fattas om dess klassificering (på 
grundval av ett beslut om en harmoniserad klassificering som placerar det i CMR-kategori 1 
eller 2). Annars skulle de beslut som fattas av medlemsstaternas kommittéer med ansvar för 
klassificering av ämnen i CMR-kategori 1 eller 2 vara ogiltiga. Det måste finnas rättslig 
säkerhet, särskilt på området för internationell handel. Detta ändringsförslag är kopplat till 
de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 126
ARTIKEL 54, LED F

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.

utgår

Motivering

Det finns inga kriterier för att definiera egenskaperna hos hormonstörande ämnen. 
Ytterligare kriterier utöver dem som avses i artikel 54 d och e bör fastställas på grundval av 
vetenskapliga bevis så att inget utrymme ges åt godtyckliga beslut. Detta ändringsförslag är 
kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED C, LED II

ii) Ett eller flera datum minst 18 månader 
före slutdatumet, då ansökningar skall ha 
inkommit om sökanden önskar fortsätta att 
använda ämnet eller släppa ut det på 
marknaden för vissa användningar efter 
slutdatumet. Sådana fortsatta användningar 

ii) Ett eller flera datum minst 18 månader 
före slutdatumet, då ansökningar skall ha 
inkommit om sökanden önskar fortsätta att 
använda ämnet eller släppa ut det på 
marknaden för vissa användningar efter 
slutdatumet. Sådana fortsatta användningar 
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skall tillåtas efter slutdatumet fram till dess 
att beslut om tillståndsansökan fattats. 

skall tillåtas fram till dess att beslut om 
tillståndsansökan fattats. 

Ändringsförslag 128
ARTIKEL 55, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Användningar eller kategorier av 
användningar kan undantas från 
tillståndskravet. Vid fastställande av sådana 
undantag skall i synnerhet följande beaktas:

2. Användningar eller användnings- och 
exponeringskategorier kan undantas från
tillståndskravet om de hälso- och 
miljörisker som är förknippade med 
användningen av ämnet kontrolleras på ett 
adekvat sätt. Vid fastställande av sådana 
undantag skall i synnerhet följande beaktas:

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 55, PUNKT 4, LED A

a) Uppfyllandet av kriterierna i artikel 54 d, 
e och f.

a) Uppfyllandet av kriterierna i artikel 54 d 
och e.

Motivering

Det finns inga kriterier för att definiera egenskaperna hos hormonstörande ämnen. 
Ytterligare kriterier utöver dem som avses i artikel 54 d och e bör fastställas på grundval av 
vetenskapliga bevis så att inget utrymme ges åt godtyckliga beslut. Detta ändringsförslag är 
kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 130
ARTIKEL 56, RUBRIK OCH PUNKT 1

Identifiering av de ämnen som avses i 
artikel 54 d–f

Identifiering av de ämnen som avses i 
artikel 54 d och e

1. Vid identifiering av de ämnen som avses i 
artikel 54 d, e och f skall förfarandet i 
punkterna 2–7 i den här artikeln tillämpas 
och ha företräde framför eventuella 
rekommendationer enligt artikel 55.3.

1. Vid identifiering av de ämnen som avses i 
artikel 54 d och e skall förfarandet i 
punkterna 2–7 i den här artikeln tillämpas 
och ha företräde framför eventuella 
rekommendationer enligt artikel 55.3.

Motivering

Det finns inga kriterier för att definiera egenskaperna hos hormonstörande ämnen. 
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Ytterligare kriterier utöver dem som avses i artikel 54 d och e bör fastställas på grundval av 
vetenskapliga bevis så att inget utrymme ges åt godtyckliga beslut. Detta ändringsförslag är 
kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 56, PUNKTERNA 2 OCH 3

2. Kommissionen får uppmana 
kemikaliemyndigheten att sammanställa 
dokumentation i enlighet med bilaga XIV 
för ämnen som de anser uppfyller kriterierna 
i artikel 54 d, e och f. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
denna dokumentation till medlemsstaterna.

2. Kommissionen får uppmana 
kemikaliemyndigheten att sammanställa 
dokumentation i enlighet med bilaga XIV 
för ämnen som de anser uppfyller kriterierna 
i artikel 54 d och e. Kemikaliemyndigheten 
skall vidarebefordra denna dokumentation 
till medlemsstaterna.

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
bilaga XIV sammanställa dokumentation för 
ämnen som de anser uppfyller kriterierna i 
artikel 54 d, e och f och vidarebefordra den 
till kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
denna dokumentation till de övriga 
medlemsstaterna.

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
bilaga XIV sammanställa dokumentation för 
ämnen som de anser uppfyller kriterierna i 
artikel 54 d och e och vidarebefordra den till 
kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
denna dokumentation till de övriga 
medlemsstaterna.

Motivering

Det finns inga kriterier för att definiera egenskaperna hos hormonstörande ämnen. 
Ytterligare kriterier utöver dem som avses i artikel 54 d och e bör fastställas på grundval av 
vetenskapliga bevis så att inget utrymme ges åt godtyckliga beslut. Detta ändringsförslag är 
kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 132
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 kan vara förenade med villkor, 
t.ex. omprövning efter viss tid och/eller 
övervakning. 

Motivering

Det behövs ingen tidsbegränsning eftersom besluten att bevilja tillstånd redan kan omprövas 
när som helst och ändras eller till och med återkallas. En tidsbegränsning skulle bara 
innebära en ytterligare skyldighet för företagen och myndigheterna. Detta ändringsförslag är 
kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.
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Ändringsförslag 133
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 eller om 
minst en majoritet av 
kemikaliemyndighetens röstberättigade 
ledamöter begär en omprövning.

Ändringsförslag 134
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

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 55.

Ändringsförslag 135
ARTIKEL 59, PUNKT 5

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, om detta är lämpligt, 
en substitutionsplan, inklusive forskning och 
utveckling och sökandens tidsplan för de 
föreslagna åtgärderna.

Motivering

De socioekonomiska analyserna och analyserna om alternativ måste inbegripas i 
tillståndsansökan.
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Ändringsförslag 136
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, da och db.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 59.

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 61, PUNKT 3

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall varje 
kommitté som avses i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information i artikel 59 som är relevant för 
kommitténs ansvarsområde. Om nödvändigt 
skall kommittén begära ytterligare 
information från sökanden för att bringa 
ansökan i överensstämmelse med kraven i 
artikel 59. Varje kommitté skall också 
beakta information som tillhandahållits av 
tredje parter.

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall varje 
kommitté som avses i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information i artikel 59 som är relevant för 
kommitténs ansvarsområde. Om nödvändigt 
skall kommittén begära ytterligare 
information från sökanden för att bringa 
ansökan i överensstämmelse med kraven i 
artikel 59. Varje kommitté skall också 
beakta information som tillhandahållits av 
tredje parter och kan vid behov be dem om 
ytterligare information.

Om en av eller båda kommittéerna anser 
att mer information behövs om alternativa 
ämnen eller tekniker kan den beställa en 
undersökning om tillgängliga alternativ. 
Undersökningen skall finansieras genom 
den av kemikaliemyndigheten fastställda 
tillståndsavgiften.

Motivering

Myndighetskommittéerna behöver mer flexibilitet för att inhämta information och bör kunna 
beställa oberoende rapporter om potentiella substitut. Denna kompletterande information 
skulle således vara tillgänglig för kommittéerna när de fattar beslut om en tillståndsansökan. 
Enligt gällande lagstiftning måste nationella experter redan besluta om tillgängligheten av 
säkrare alternativ. Eftersom kommittéerna har tio månader på sig för att utforma sina beslut 
borde det vara möjligt att genomföra en undersökning om alternativ under denna tidsperiod.
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Ändringsförslag 138
ARTIKEL 61, PUNKT 4, LED A

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

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

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 59.

Ändringsförslag 139
ARTIKEL 61, PUNKT 4, LED B

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 db.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 59.

Ändringsförslag 140
ARTIKEL 63, PUNKT 1

1. Nedströmsanvändare som använder ett 
ämne i enlighet med artikel 53 skall inom 
tre månader från den första leveransen av 
ämnet anmäla detta till 
kemikaliemyndigheten. De skall endast 
använda det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställt i enlighet 
med artikel 108.

utgår

Motivering

Här inrättas ett anmälningsförfarande för nedströmsanvändare som använder ett godkänt 
ämne. Tillsammans med de omfattande informations- och rapporteringskrav som gäller för 
registreringsförfarandet innebär detta en extra, oöverkomlig börda för i synnerhet små och 
medelstora företag.
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Ändringsförslag 141
ARTIKEL 63, PUNKT 2

2. Kemikaliemyndigheten skall upprätta ett 
register över nedströmsanvändare som har 
gjort en anmälan enligt punkt 1 och skall 
hålla detta register uppdaterat. 
Kemikaliemyndigheten skall ge 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
tillgång till detta register.

utgår

Motivering

Här inrättas ett anmälningsförfarande för nedströmsanvändare som använder ett godkänt 
ämne. Tillsammans med de omfattande informations- och rapporteringskrav som gäller för 
registreringsförfarandet innebär detta en extra, oöverkomlig börda för i synnerhet små och 
medelstora företag.

Ändringsförslag 142
ARTIKEL 65, PUNKT 2

2. För ämnen som uppfyller kriterierna för 
att klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategorierna 1 och 2, och för vilka 
kommissionen föreslår begränsningar för 
konsumentanvändning, skall bilaga XVI 
ändras i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3. Artiklarna 66–70 skall inte 
tillämpas.

2. För ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2, 
och för vilka kommissionen föreslår 
begränsningar för konsumentanvändning, 
skall bilaga XVI ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3. 

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att harmonisera de ändringar som föreslagits till artikel 
54 a, b och c. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning VIII: Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och 
användning av vissa farliga ämnen och beredningar.

Ändringsförslag 143
ARTIKEL 65, PUNKT 2A (ny)

2a. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål på sin webbplats lägga ut 
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uppgifter om att en medlemsstat eller 
kommissionen avser inleda ett 
begränsningsförfarande samt informera 
dem som anmält det berörda ämnet för 
registrering.

Motivering

Begränsningar kan tillämpas utan att det angivits vilka mängder de skall gälla för (av typ 
mindre än ett ton per år). Företag som ingått med registreringsanmälan har rätt till 
information, men den rätten har också sådana företag som inte är registreringspliktiga 
(mindre mängder än ett ton per år) eller för vilka registreringen ännu inte blivit obligatorisk, 
på grund av att olika tillämpningsfrister gäller för olika mängdintervall. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning 
VIII: Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa 
farliga ämnen och Beredningar.

Ändringsförslag 144
ARTIKEL 66, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål på sin webbplats offentliggöra all 
dokumentation som uppfyller kraven i 
bilaga XIV, inbegripet de föreslagna 
begränsningarna enligt punkterna 1 och 2; 
datumet för offentliggörandet skall klart 
anges. Kemikaliemyndigheten skall 
uppmana alla berörda parter att inom 
tre månader, enskilt eller gemensamt, 
inkomma med

3. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål på sin webbplats offentliggöra 
sammanfattningar av dokumentationen, 
inbegripet de föreslagna begränsningarna 
enligt punkterna 1 och 2; datumet för 
offentliggörandet skall klart anges. 
Kemikaliemyndigheten skall uppmana alla 
berörda parter att inom sex månader, enskilt 
eller gemensamt, inkomma med

Motivering

Dokumentationen kan innehålla industri- och affärshemligheter liksom upphovsrättsskyddade 
uppgifter. Tre månader är för kort tid för att man skall kunna yttra sig över ett komplext 
ämne, i synnerhet för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IA (nytt)

ia) Inrätta och upprätthålla ett 
kompetenscentrum för riskkommunikation. 
Tillhandahålla centraliserade och 
samordnade resurser för information om 
säker användning av kemikalier och 
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beredningar. Underlätta spridandet av 
bästa praxis inom området 
riskkommunikation.

Motivering
Om det utvecklas ett lämpligt och konsekvent kommunikationssystem utgående från risker 
kommer konsumenterna att få den information och de råd de behöver för att tryggt och 
effektivt använda ämnen och beredningar som innehåller kemikalier.

Hänger samman med ändringsförslagen till skälen 41a (nytt), 69 och 70.

Ändringsförslag 146
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 
dokumentationen, översändas till 
Europaparlamentet. Så snart det är möjligt 
och senast tre månader efter att ha mottagit 
dessa uppgifter 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, utan 
att dessa krav äventyras, största möjliga 
geografiska spridning inom unionen.
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Ändringsförslag 147
ARTIKEL 85, PUNKT 3

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

3. Ordföranden, de andra ledamöterna och 
suppleanterna skall utses av styrelsen. 
Styrelsen skall göra ett urval med 
utgångspunkt i en förteckning över 
kvalificerade kandidater som 
kommissionen föreslagit till följd av ett 
offentligt urvalsförfarande, som 
offentliggjorts genom en begäran om 
intresseanmälningar i Europeiska 
unionens officiella tidning, i pressen och 
på Internet. Ledamöterna av 
besvärsnämnden skall väljas ut utifrån en 
förteckning över kvalificerade kandidater 
som antagits av kommissionen; urvalet skall 
grundas på deras erfarenheter och 
sakkunskaper inom områdena 
kemikaliesäkerhet, naturvetenskap eller 
tillsynsförfaranden och rättsliga förfaranden. 
Minst en ledamot av besvärsnämnden 
måste ha relevant erfarenhet på området 
för rättsliga förfaranden.

Motivering

Med tanke på besvärsnämndens uppgifter måste minst en ledamot ha relevant erfarenhet på 
området för rättsliga förfaranden. Med tanke på karaktären hos besvärsnämndens uppgifter 
bör det införas ett insynsvänligt förfarande för inlämning av ansökningar.

Ändringsförslag 148
ARTIKEL 109

Artikel 109 utgår
Tillämpningsområde

Denna avdelning gäller
a) ämnen som skall registreras av 
tillverkaren eller importören,
b) ämnen som omfattas av 
tillämpningsområdet i artikel 1 i 
direktiv 67/548/EEG, som uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farliga 
enligt det direktivet och som släpps ut på 
marknaden som sådana eller i en 
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beredning över de koncentrationsgränser 
som anges i direktiv 1999/45/EG vilket 
resulterar i att beredningen klassificeras 
som farlig.

Motivering

Upprättandet av ett klassificerings- och märkningsregister är överflödigt eftersom 
klassificeringen och märkningen anmäls i samband med registreringen och angivandet av 
kärninformation. Denna information finns i en databas som kemikaliemyndigheten skall 
upprätta och underhålla i enlighet med artikel 73.2 d. En extra anmälningsplikt för 
upprättandet av ett sådant register innebär en onödig börda för tillverkarna och 
importörerna utan att detta ger någon ytterligare information.

Ändringsförslag 149
ARTIKEL 112, PUNKT 1

1. Harmoniserad klassificering och 
märkning på gemenskapsnivå skall från och 
med denna förordnings ikraftträdande endast
införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG för 
ämnen som cancerframkallande, mutagena 
eller reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 
eller 3, eller för ämnen som ger allergi i 
luftvägarna. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter får därför lämna in förslag på 
harmoniserad klassificering och märkning i 
enlighet med bilaga XIV till 
kemikaliemyndigheten.

1. Harmoniserad klassificering och 
märkning på gemenskapsnivå kan från och 
med denna förordnings ikraftträdande också 
införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG 
och direktiv 1999/45/EG. Medlemsstaternas 
behöriga myndigheter får därför lämna in 
förslag på harmoniserad klassificering och 
märkning i enlighet med bilaga XIV till 
kemikaliemyndigheten.

Motivering

Det är inte acceptabelt att begränsa den harmoniserade klassificeringen till enbart vissa 
negativa effekter. De relevanta effekterna på människors hälsa och på miljön är många fler. 
Det har visat sig att klassificering är mycket kontroversiellt, alltför kontroversiellt för att 
näringen ensamt skall vara ansvarig för den. Harmoniserad klassificering gör det möjligt att 
lösa konflikter utan att gå till domstol och sparar därför resurser. Genom att klassificera 
beredningar går det även att fastställa huruvida en kemikaliesäkerhetsbedömning måste 
göras (artikel 29). Därför är det viktigt att ha harmoniserad klassificering för att undvika 
osäkerhet och konflikter.

Ändringsförslag 150
ARTIKEL 114, PUNKT 3

3. Kommissionen skall vart tionde år 3. Kommissionen skall vartannat 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 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 redan två år efter det 
anmälningsdatum som anges i artikel 131.2.

Motivering

Mot bakgrund av förordningens starkt innovativa karaktär bör rapporterna om dess 
tillämpning lämnas in tidigare än vad som föreslagits, bland annat för att man skall kunna 
övervaka förordningens tillämpning på vederbörligt sätt och i tillräcklig utsträckning. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning XI: 
information.

Ändringsförslag 151
ARTIKEL 115, PUNKT 3

3. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2003/4 skall 
allmänheten ha tillgång till 
icke-konfidentiell information i dokument 
som medlemsstaternas behöriga 
myndigheter förfogar över i enlighet med 
den här förordningen. Medlemsstaterna skall 
se till att det inrättas system som ger den 
berörda parten möjlighet att överklaga beslut 
som fattats beträffande tillgång till 
dokument; sådana överklaganden skall tills 
vidare upphäva beslutet.

3. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2003/4 skall 
allmänheten ha tillgång till information som 
inte faller under artikel 116 i dokument 
som medlemsstaternas behöriga 
myndigheter förfogar över i enlighet med 
den här förordningen. Medlemsstaterna skall 
se till att det inrättas system som ger den 
berörda parten möjlighet att överklaga beslut 
som fattats beträffande tillgång till 
dokument; sådana överklaganden skall tills 
vidare upphäva beslutet. Beslut om 
överklagandet skall fattas inom 30 dagar.

Motivering

Det måste förtydligas att artikel 115 endast gäller för gråzonsinformation, dvs. den 
information som inte faller under artikel 116 (alltid icke-konfidentiell eller alltid 
konfidentiell). Besluten om överklagande måste vara tidsbegränsade.

Ändringsförslag 152
ARTIKEL 115A (ny)

Artikel 115a
Särskilda bestämmelser om information till 
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allmänheten
1. Utan att detta påverkar tillämpningen av 
märkningsplikten i enlighet med direktiv 
67/548/EEG eller direktiv 1999/45/EG skall 
tillverkare, för att hjälpa konsumenterna 
till säker och hållbar användning av ämnen 
och beredningar, göra riskbaserad 
information tillgänglig genom en etikett på 
varje förpackning som släpps ut på 
marknaden för försäljning till 
konsumenter, och på denna etikett skall 
anges de risker som är förenade med 
rekommenderad användning och 
förutsägbara fall av inkorrekt användning. 
Dessutom bör etiketten, när så är lämpligt, 
kompletteras med användning av andra 
kommunikationskanaler, t.ex. webbplatser, 
i syfte att erbjuda mer detaljerad säkerhets-
och användningsinformation om ämnet 
eller beredningen.
2. Direktiv 1999/45/EG och 1967/548/EEG 
skall ändras i enlighet härmed.

Motivering

Om det utvecklas ett lämpligt och konsekvent kommunikationssystem utgående från risker 
kommer konsumenterna att få den information och de råd de behöver för att tryggt och 
effektivt använda ämnen och beredningar som innehåller kemikalier.

Ändringsförslag 153
ARTIKEL 116, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

1. Såvida inte tillverkaren eller importören 
från fall till fall bevisar motsatsen skall 
följande information inte betraktas som 
konfidentiell:

Motivering

Det bör vara möjligt att göra undantag från regeln om icke-konfidentialitet på grundval av en 
analys av varje enskilt fall och tillverkarens eller importörens motiveringar. Analysmetoderna 
bör betraktas som konfidentiella och är inte av betydelse för allmänheten. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning XI: 
information.
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Ändringsförslag 154
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED I

i) Den information som anges i 
säkerhetsdatabladet, utom namnet på 
företaget eller när denna information 
betraktas som konfidentiell genom 
tillämpning av punkt 2. 

i) Den information som anges i 
säkerhetsdatabladet, utom när denna 
information betraktas som konfidentiell 
genom tillämpning av punkt 2. 

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför 
begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.

Ändringsförslag 155
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED K

k) Det faktum att tester har genomförts på 
ryggradsdjur.

k) De tester som har genomförts på 
ryggradsdjur.

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför 
begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.

Ändringsförslag 156
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KA (nytt)

ka) Registrantens namn.

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför 
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begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.

Ändringsförslag 157
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KB (nytt)

kb) Ämnets kemiska struktur(er).

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför 
begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.

Ändringsförslag 158
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KC (nytt)

kc) Ämnets mängdintervall.

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför 
begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.

Ändringsförslag 159
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KD (nytt)

kd) Ett ämnes totala volym på 
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EU-marknaden, grundat på volymklasser.

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför 
begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.

Ändringsförslag 160
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KE (nytt)

ke) Användningskategorier.

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför 
begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.

Ändringsförslag 161
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KF (nytt)

kf) En förteckning över beståndsdelarna i 
beredningar.

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför 
begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.
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Ändringsförslag 162
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KG (nytt)

kg) Kemikaliesäkerhetsrapporten.

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför 
begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.

Ändringsförslag 163
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED A

a) Detaljerad information om beredningars 
fullständiga sammansättning.

a) Kvantitativ detaljerad information om 
beredningars fullständiga sammansättning.

Motivering

För kosmetika och rengöringsmedel gäller redan nu att information om beredningars 
fullständiga sammansättning skall offentliggöras. Sekretessen bör därför begränsas till 
kvantitativ information. I annat fall riskerar giltigheten i andra relevanta rättsakter att 
undergrävas.

Ändringsförslag 164
ARTIKEL 121

De behöriga myndigheterna skall ge råd till 
tillverkare, importörer, nedströmsanvändare 
och andra berörda parter om deras respektive 
ansvar och skyldigheter enligt denna 
förordning, utöver de tekniska riktlinjer som 
kemikaliemyndigheten skall tillhandahålla 
enligt artikel 73.2 f.

De behöriga myndigheterna skall ge råd till 
tillverkare, importörer, nedströmsanvändare 
och andra berörda parter om deras respektive 
ansvar och skyldigheter enligt denna 
förordning, utöver de tekniska riktlinjer som 
kemikaliemyndigheten skall tillhandahålla 
enligt artikel 73.2 f. Särskilt små och 
medelstora företag och 
nedströmsanvändare måste göras delaktiga 
och informeras. Detta skall i synnerhet 
inbegripa, men inte begränsas till, råd till 
små och medelstora företag om hur de skall 
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uppfylla sina åtaganden enligt denna 
förordning.

Motivering

Särskilt små och medelstora företag och nedströmsanvändare skulle kunna behöva hjälp i 
samband med genomförandet av REACH.

Ändringsförslag 165
ARTIKEL 122, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för 
att hjälpa företagen – särskilt små och 
medelstora företag och 
nedströmsanvändare – i samband med 
genomförandet av REACH.

Motivering

REACH kommer att få följder för många företag, inte enbart för kemiindustriföretag. Särskilt 
små och medelstora företag och nedströmsanvändare måste få stöd i samband med 
genomförandet av REACH.

Ändringsförslag 166
ARTIKEL 125

Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa 
eller hindra tillverkningen, importen, 
utsläppandet på marknaden eller 
användningen av ett ämne – som sådant, 
eller ingående i en beredning eller vara – om 
det överensstämmer med denna förordning 
och, i tillämpliga fall, med 
gemenskapsrättsakter som antagits vid 
genomförandet av denna förordning.

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda, 
begränsa eller hindra tillverkningen, 
importen, utsläppandet på marknaden eller 
användningen av ett ämne – som sådant, 
eller ingående i en beredning eller vara – om 
det överensstämmer med denna förordning 
och, i tillämpliga fall, med 
gemenskapsrättsakter som antagits vid 
genomförandet av denna förordning.

Motivering

Bestämmelser som utfärdats på grundval av artikel 137 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen skall inte hindra medlemsstaterna från att bibehålla eller införa 
mera långtgående skyddsåtgärder. Detta gäller även arbetarskyddsbestämmelser. Om det 
genomförts en kemikaliesäkerhetsbedömning för ett ämne kan man utgå från att 
arbetarskyddet garanteras i tillräcklig grad. Därför föreslås att medlemsstaternas rätt att 
vidta mera långtgående skyddsåtgärder inte begränsas i övriga fall.
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Ändringsförslag 167
ARTIKEL 125, PUNKT 2 (ny)

2. Punkt 1 skall inte påverka 
medlemsstaternas rätt att i 
överensstämmelse med gemenskapens 
rättsakter om arbetarskydd bibehålla eller 
införa mera långtgående skyddsåtgärder, 
om det inte genomförts en 
kemikaliesäkerhetsbedömning för 
användning av ett ämne i enlighet med 
denna förordning.

Motivering

Bestämmelser som utfärdats på grundval av artikel 137 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen skall inte hindra medlemsstaterna från att bibehålla eller införa 
mera långtgående skyddsåtgärder. Detta gäller även arbetarskyddsbestämmelser. Om det 
genomförts en ämnesbedömning för ett ämne kan man utgå från att arbetarskyddet 
garanteras i tillräcklig grad. Därför föreslås att medlemsstaternas rätt att vidta mera 
långtgående skyddsåtgärder inte begränsas i övriga fall.

Ändringsförslag 168
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. 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. På grundval av 
denna översyn får kommissionen, i enlighet 
med förfarandet i artikel 130.3, utöka denna 
skyldighet.

Motivering

Berörda parter bör konkret omnämnas. Precis som de andra huvudaktörerna bör även 
arbetstagarna vara representerade i styrelsen.
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Ändringsförslag 169
BILAGA I, PUNKT 6.5, STYCKE 2

För ämnen som uppfyller PBT- och 
vPvB-kriterierna skall tillverkare eller 
importörer använda den information som 
erhållits i avsnitt 5 steg 2 när de vid sin 
anläggning genomför riskhanteringsåtgärder 
som minimerar exponeringen av människor 
och miljön, och när de rekommenderar 
nedströmsanvändare att vidta sådana 
åtgärder.

För CMR-ämnen som inte har något 
tröskelvärde och ämnen som uppfyller PBT-
och vPvB-kriterierna skall tillverkare eller 
importörer använda den information som 
erhållits i avsnitt 5 steg 2 när de vid sin 
anläggning genomför riskhanteringsåtgärder 
som minimerar exponeringen av människor 
och miljön, och när de rekommenderar 
nedströmsanvändare att vidta sådana 
åtgärder.

Motivering

I bilaga I.6.4 definieras ”tillräckligt kontrollerad” för ett exponeringsscenario. För ämnen 
utan tröskelvärde eller med en uppskattad nolleffektnivå skall en kvalitativ bedömning göras 
av sannolikheten av en effekt i det givna exponeringsscenariot. För PBT- och vPvB-ämnen 
skall den information om riskreducerande åtgärder som har erhållits vid 
exponeringsbedömningen användas för att minska exponeringen för människors hälsa och 
miljön.

Ändringsförslag 170
BILAGA V, PUNKT 6.4, KOLUMN 2

6.4. Vid positiva resultat skall ytterligare 
undersökningar av mutageniteten övervägas.

6.4. Vid positiva resultat av ett 
mutagenitetstest skall ytterligare 
undersökningar av mutageniteten övervägas.

Motivering

En cytogenitetsstudie på däggdjursceller in vitro bör vara ett krav för ämnen som överskrider 
ett ton för att dessa ämnen ordentligt skall kunna klassificeras avseende mutagenitet eller 
PBT och vPvB.

Ändringsförslag 171
BILAGA V, PUNKT 6.4.1A (ny), KOLUMN 1 OCH 2 

Parlamentets ändringar

Kolumn 1 Kolumn 2
6.4.1a. Cytogenitetsstudie på 
däggdjursceller in vitro.

6.4.1a. Ingen undersökning krävs om det 
föreligger adekvata uppgifter från ett 
cytogenicitetstest in vivo.
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Motivering

En cytogenicitetsstudie på däggdjursceller in vitro bör vara ett krav för ämnen som 
överskrider ett ton för att dessa ämnen ordentligt skall kunna klassificeras avseende 
mutagenitet eller PBT och vPvB.

Ändringsförslag 172
BILAGA V, PUNKT 6.4A (ny), KOLUMN 1 OCH 2

Parlamentets ändringar

Kolumn 1 Kolumn 2
6.4a. Akut toxicitet 6.4a. Ingen undersökning krävs
För gaser och flyktiga vätskor (ångtryck 
över 10-2 Pa vid 20 oC) skall information 
lämnas för exponering genom inandning 
(6.4a.2).

– om exakta doser av ämnet inte kan ges på 
grund av ämnets kemiska eller fysikaliska 
egenskaper, eller

– om ämnet är frätande, eller
– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur.

För andra ämnen än gaser skall den 
information som anges under 6.4a.1.–
6.4a.3. lämnas för åtminstone två 
exponeringsvägar, varav oralt intag är den 
ena. Valet av den andra exponeringsvägen 
beror på ämnets karaktär och hur det är 
sannolikt att människor exponeras. Om det 
endast finns en exponeringsväg behöver 
information endast tillhandahållas om 
denna exponeringsväg.

Lämplig andra exponeringsväg skall väljas 
på grundval av följande:

6.4a.1. Oralt intag
6.4a.2. Inandning 6.4a.2. Testning genom inandning är 

lämpligt
(1) om det är sannolikt att människor 
exponeras via inandning, 
och
(2) om ett av följande villkor är uppfyllt:
– Ämnet har ett ångtryck som överstiger 10-2 Pa 
vid 20 °C.
– Ämnet är ett pulver som innehåller mer 
än 1 viktprocent partiklar med en 
aerodynamisk massmediandiameter 
(MMAD) på mindre än 100 µm), eller
– Ämnet kommer att användas på ett sätt 
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som gör att det bilda aerosoler, partiklar 
eller droppar som är av en sådan storlek att 
de kan inandas (>1viktprocent partiklar 
med MMAD < 100 µm).

6.4a.3. Via huden 6.4a.3. Testning på huden är lämpligt

(1) om det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid tillverkning 
och/eller användning,
(2) om ämnets fysikalisk-kemiska 
egenskaper tyder på att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden,
och
(3) om ett av följande villkor är uppfyllt:
– Ämnet befinns vara toxiskt i ett test av 
akut oral toxicitet i låga doser.
– Systemiska effekter eller andra tecken på 
absorption noteras vid undersökning av 
hud- och/eller ögonirritation.
– In vitro-tester tyder på betydande 
absorption via huden.
– Betydande akut dermal toxicitet eller 
dermal penetration noteras för strukturlika 
ämnen.
Testning på huden är olämpligt om det på 
grund av ämnets molekylvikt (MW > 800) 
eller molekyldiameter ( > 15 Å) och låga 
fettlöslighet (log Kow < -1 eller > 4) är 
osannolikt att ämnet absorberas via huden. 

Motivering

Undersökning av akut toxicitet skall vara ett krav för ämnen över ett ton för att möjliggöra en 
mycket låg nivå för skydd av arbetstagare och konsumenter och för att möjliggöra 
klassificering avseende akut toxicitet. Till följd av frivilligavtal på nationell nivå (t.ex. 
Tyskland) eller på multinationell nivå (t.ex. BASF) finns dessa uppgifter redan tillgängliga 
och bör således inte innebära några merkostnader.

Akut toxicitet är ett riskmoment som ger en första antydan om den fara för människors hälsa 
som ett ämne innebär. Därför är kännedom om ett ämnes akuta toxicitet av särskild betydelse 
för arbetar- och konsumentskyddet. Den bör därför anges för alla registreringspliktiga ämnen 
och inte enbart för dem som tillverkas eller importeras i mängder på minst 10 ton.

Ändringsförslag 173
BILAGA V, PUNKT 7.1B (ny), KOLUMN 1 OCH 2
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Parlamentets ändringar

Kolumn 1 Kolumn 2
7.1b. Nedbrytning
7.1b.1. Biotisk
7.1b.1.1. Snabb biologisk nedbrytbarhet 7.1b.1.1. Ingen undersökning krävs om 

ämnet är oorganiskt.

Motivering

En undersökning av snabb biologisk nedbrytbarhet bör vara ett krav för ämnen över ett ton 
för att göra det möjligt att noggrant klassificera dessa ämnen avseende miljörisker.

Ändringsförslag 174
BILAGA VI, PUNKT 6.5, KOLUMN 1 OCH 2

Parlamentets ändringar

Kolumn 1 Kolumn 2
Punkt 6.5. utgår. Punkt 6.5. utgår.

Motivering

Kopplat till överföringen av akut toxicitet från bilaga VI till bilaga V.

Ändringsförslag 175
BILAGA VI, PUNKT 7.2.1, KOLUMN 1 OCH 2

Parlamentets ändringar

Kolumn 1 Kolumn 2
Punkt 7.2.1. utgår. Punkt 7.2.1. utgår.

Motivering

Kopplat till överföringen av testet från bilaga VI till bilaga V.
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