
AD\576536SV.doc PE 357.691v03-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Utskottet för internationell handel

2003/0256(COD)

12.9.2005

YTTRANDE
från utskottet för internationell handel

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av 
en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och 
förordning (EG) {om långlivade organiska föroreningar}
(KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl



PE 357.691v03-00 2/116 AD\576536SV.doc

SV

PA_Leg



AD\576536SV.doc 3/116 PE 357.691v03-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Den europeiska kemiska industrin bidrar till EU:s totala export med ett värde på mer än 
100 miljarder euro. REACH kommer emellertid att påverka även de många företag som 
använder importerade kemikalier i sin produktion. Eftersom REACH kommer att ha en 
betydande inverkan på handelsflöden och väcka frågor om förenlighet med WTO:s 
bestämmelser är det naturligt att handelsutskottet berörs av förslaget.

Inverkan av kommissionens förslag på EU:s handel med kemikalier
EU:s kemiska sektor har under flera års tid haft ett betydande handelsöverskott. Även om man 
lätt kommer att tänka på stora multinationella företag när det talas om ”den kemiska industrin”
bör man inse att det också finns många små och medelstora tillverkare och distributörer. 
Nästan en tredjedel av patenten inom den kemiska industrin innehas av små och medelstora 
företag.

De föreslagna ändringarna avser att ta itu med fyra huvudsakliga problem:

Tillbakadragande från EU-marknaden av ämnen och beredningar vilkas registrering och a)
övriga kostnader överstiger deras vinstmarginaler. Detta kommer troligen att skapa 
problem särskilt för mindre företag som också kommer att ha svårigheter att få tag på
nödvändig personal. Det vore särskilt viktigt för mindre importörer att 
kemikaliemyndigheten ges en mer framträdande roll.

De krav som ställs på importörer av beredningar skulle vara mycket svåra om inte omöjliga b)
att uppfylla (eftersom man skulle kunna bli tvungen att registrera tiotals eller hundratals 
komponenter, varav vissa eventuellt skulle utgöra en företagshemlighet för andra företag 
än importören).

Försämrad konkurrenskraft på tredje marknader i konkurrens med företag som har c)
produktion i länder med lägre regleringskostnader. Ytterligare kostnader kommer att 
drabba särskilt tillverkare av standardprodukter, eftersom den främsta konkurrensfaktorn 
på detta område är kostnaderna.

Försämrad innovationskraft som påverkar konkurrenskraften på längre sikt bland annat påd)
grund av att resurser överförs från forskning till testning. Dessa två sista punkter kommer 
att leda till att företag omlokaliserar produktionen till platser med gynnsammare 
regleringsvillkor.

Inverkan av kommissionens förslag på EU:s handel med andra produkter

Konkurrenskraft: REACH-systemet skulle absolut inte påverka enbart den kemiska industrin, 
utan det skulle beröra alla företag som använder kemikalier i sin produktion. Importerade varor 
skulle i motsats till EU-tillverkade varor kunna innehålla icke-registrerade ämnen (förutsatt att 
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1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

dessa inte avges från varan), vilket skulle uppmuntra till produktion utanför EU.

Situationen inom metallindustrin är av särskilt intresse eftersom denna sektor är beroende av 
import av stora mängder (vanligen) relativt ofarligt råmaterial. Ytterligare kostnader skulle 
kunna minska intresset för återvinning eller leda till att detta material styrs till andra marknader. 
Man bör därför avsevärt begränsa tillämpningsområdet för REACH genom att utesluta 
material såsom metaller, legeringar, mineraler och skrot.

Ett riskbaserat tillvägagångssätt

De föreslagna ändringarna avser att ersätta det mängdbaserade tillvägagångssättet med ett 
riskbaserat sådant i syfte att minska sannolikheten för bestridanden inom ramen för WTO. Ett 
sådant tillvägagångssätt skulle innebära att varje produkt åtföljs av ett klart och tydligt 
säkerhetsdatablad med noggranna uppgifter om kemikaliernas exponering och risker.

Behovet av en stark kemikaliemyndighet

Genom de föreslagna ändringarna ges den nyligen inrättade europeiska kemikaliemyndigheten 
ytterligare befogenheter när det gäller att bedöma och utvärdera ämnen samt att fastställa ett 
ämnes riskkategori.

Strävan efter internationellt samförstånd om ett gemensamt tillvägagångssätt för 
REACH

Man kan betydligt minska risken för att det uppstår långvarig osäkerhet till följd av 
WTO-förfaranden och att det behövs en tidig översyn av förordningen genom att eftersträva 
internationellt samförstånd åtminstone med EU:s viktigaste handelspartner, såsom 
Förenta staterna, Japan och Korea, vilket bör omfatta ömsesidigt erkännande av 
testförfaranden och enhetliga informationskrav. Ett gemensamt tillvägagångssätt skulle minska 
kostnaderna, eftersom testinformationen skulle kunna utnyttjas gemensamt, och vara till hjälp 
för företag som är verksamma på fler marknader. Initiativ som OECD:s ”Screening 
Information Data Set”, Rotterdamkonventionen om transport av farliga kemikalier och 
bekämpningsmedel och Förenta staternas ”High Production Volume Chemicals Challenge 
Programme” utgör redan i sig en grund för förhandlingar om denna fråga.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1



AD\576536SV.doc 5/116 PE 357.691v03-00

SV

SKÄL 4A (nytt)

(4a) Utformningen av REACH samt 
tillämpningen bör vara sådan att det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft 
inte försvagas samt att handeln med 
tredje land inte påverkas. Mot den 
bakgrunden är en riskprioritering 
avgörande liksom att regelverket inte ställer 
andra krav på våra handelspartner än att 
de är förenliga med gällande principer om 
frihandel enligt WTO:s regelverk. 

Motivering

I vår globala värld är det viktigt att REACH inte minskar det europeiska näringslivets 
konkurrenskraft. REACH får heller inte komma att störa relationerna med våra 
handelspartner.

Ändringsförslag 2
SKÄL 15A (nytt)

(15a) I syfte att garantera en enhetlig 
tillämpning av det nya systemet bör man ge 
kemikaliemyndigheten en framträdande 
roll i registrerings-, utvärderings- och 
tillståndsförfarandet.

Motivering

Ett enhetligt förfarande är av särskild betydelse för mindre internationella handelsföretag 
som inte kan förväntas komma till rätta med en mängd olika nationella förfaranden.

Ändringsförslag 3
SKÄL 15B (nytt)
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(15b) För att ytterligare begränsa 
kostnaderna och underlätta den 
internationella handeln bör 
kemikaliemyndigheten ta största möjliga 
hänsyn till befintliga internationella 
standarder för reglering av kemikalier, och 
sådana som håller på att utformas, i syfte 
att främja ett så brett internationellt 
samförstånd som möjligt.

Ändringsförslag 4
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. Om det 
finns riskbedömningar baserade på
praktisk användning av ämnet i fråga bör 
detta vägas in. Strävan bör vara att 
erfarenheter från praktisk användning kan 
påverka omfattningen av den information 
som krävs.

Motivering

Det är viktigt att ta hänsyn till de erfarenheter som faktiskt gjorts under de hundratals år som 
vissa kemikalier använts.

Ändringsförslag 5
SKÄL 28A (nytt)
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(28a) Av flexibilitetsskäl bör avfall och 
material som används som sekundärt 
råmaterial eller som energikälla undantas 
från förordningens tillämpningsområde. 
Att generera ett värde av (”valorisera”) 
avfall och/eller material som används som 
sekundärt råmaterial eller som energikälla 
vid återvinning bidrar till EU:s mål för en 
hållbar utveckling. I denna förordning bör 
det inte införas några krav som skulle 
minska incitamenten för sådan 
materialåtervinning och återvinning.

Motivering

Om materialåtervunnet råmaterial inbegrips i förordningens räckvidd skulle det allvarligt 
kunna hämma materialåtervinningen och återvinningen och på så sätt öka behovet av 
icke-förnybara källor. Det bör klargöras att a) dubbel lagstiftning bör undvikas och b) 
REACH inte på något sätt hämmar materialåtervinningen. Materialåtervinning, driftstillstånd 
och användning av materialåtervunnet material som ”sekundärt råmaterial från avfall”
regleras redan genom befintlig gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag 6
SKÄL 28B (nytt)

(28b) Nittio procent av metallerna används 
i form av metallegeringar som är av en 
sådan art att det inte alltid är möjligt att 
korrekt bedöma deras egenskaper med 
hjälp av aktuellt tillgängliga 
konventionella metoder. Det är därför 
nödvändigt att utarbeta en specifik 
klassificeringsmetod i vilken deras 
särskilda kemiska egenskaper beaktas.

Motivering

En legerings riskegenskaper skiljer sig från dem som kännetecknar de enskilda metallerna i 
den. EU:s gällande klassificeringsbestämmelser för ”preparat”, i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat, ger 
ingen lämplig vägledning om hur man skall bedöma legeringarnas egenskaper. Direktivet 
innehåller dock ett skäl (nr 10) där det hänvisas till behovet av att utarbeta en sådan särskild 
metod för legeringar.
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Ändringsförslag 7
SKÄL 29A (nytt)

(29a) Medlemsstaterna bör i samarbete 
med kommissionen inrätta ett stödnätverk i 
syfte att hjälpa företag, särskilt små och 
medelstora företag, att uppfylla kraven i 
denna förordning.

Motivering

Många av de företag som kommer att beröras av REACH är små och medelstora företag. 
Man bör vidta särskilda åtgärder för att förhindra att lagstiftningen leder till en alltför tung 
administrativ börda för dem. Den bästa praktiska lösningen kan dock variera från en 
medlemsstat till en annan beroende på den särskilda befintliga institutionella ramen. 
Medlemsstaterna bör därför ansvara för inrättandet av ett lämpligt nätverk för nödvändiga 
stödåtgärder.

Ändringsförslag 8
SKÄL 82A (nytt)

(82a) I syfte att minska kostnaderna för det 
europeiska tillvägagångssättet och 
förbättra dess möjligheter att accepteras 
internationellt bör man så noga som 
möjligt anpassa det till internationella 
initiativ, bland annat UNEP:s ”Strategic 
Approach to International Chemicals 
Management”, OECD:s ”Council Act on 
High Production Volume (HPV) 
Chemicals”, ICCA:s HPV-initiativ och den 
amerikanska miljöskyddsbyråns projekt 
”HPV Challenge”.

Motivering

I syfte att undvika onödiga kostnader bör man i så stor utsträckning som möjligt utnyttja 
tillgänglig information och sådan information som håller på att tas fram genom 
internationellt samarbete. Dessutom kommer en mer omfattande användning av 
internationella standarder att minska risken för att förordningen visar sig vara oförenlig med 
WTO-avtal.

Ändringsförslag 9
SKÄL 104C (nytt)
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(104c) Kommissionen bör eftersträva att 
det successiva öppnandet av EU:s 
marknader för import av varor från hela 
världen åtföljs av striktare krav på ”rättvis”
handel (också inom ramen för WTO). 
Kraven i REACH måste tas med så snabbt 
som möjligt.

Motivering

Det är oerhört viktigt att öppnandet för internationell handel åtföljs av inrättandet av lika 
villkor för alla, inbegripet miljö- och folkhälsokrav. REACH är på grund av sin betydelse ett 
viktigt inslag i denna process.

Ändringsförslag 10
SKÄL 104D (nytt)

(104d) Varje tillverkare, importör och 
nedströmsanvändare som tillverkar, 
använder eller importerar ett ämne, en 
beredning eller en vara som innehåller ett 
sådant ämne eller en sådan beredning, och 
som vet eller rimligen kunde ha förutsett 
att denna verksamhet kan ha negativa 
hälso- eller miljöeffekter, bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att förhindra, 
begränsa eller åtgärda sådana effekter.

Motivering

Oavsett produktionsvolymerna måste det klargöras att industrin skall ansvara för att vidta 
säkerhetsåtgärder för kemikalier.

Ändringsförslag 11
SKÄL 104E (nytt)

(104e) Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som tillhandahåller 
en nedströmsanvändare ett ämne eller en 
beredning bör säkra tillräckligt omfattande 
kommunikations- och informationsutbyte 
för att förhindra, begränsa eller åtgärda 
negativa hälso- eller miljöeffekter.

Motivering
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Oavsett produktionsvolymerna bör man klargöra att industrin skall ansvara för att vidta 
åtgärder som garanterar att kemikalierna är säkra.

Ändringsförslag 12
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 kemiska ämnen kan cirkulera fritt på
den inre marknaden med beaktande av de 
åtaganden som EU och dess medlemsstater 
gjort inom ramen för internationella 
handelsavtal, särskilt WTO-avtalet.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) särskilda användningar av registrerade 
ämnen som endast är avsedda för export 
till tredje land.

Motivering

Här återställs möjligheterna till konkurrens på lika villkor utanför den inre marknaden inom 
Europa samt överensstämmelsen med WTO:s föreskrifter.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CB (nytt)

cb) verksamhet inom materialåtervinning 
och återvinning.

Motivering

Om avfall eller sekundära råmaterial eller material som utvunnits från avfall i 
energiåtervinningsändamål togs med i räckvidden för REACH skulle detta ställa 
oproportionerliga krav på materialåtervinning och återvinning utan att detta skulle bli till 
någon ytterligare nytta vare sig för människors hälsa eller för miljön. Dessutom skulle det 
verka hämmande på den allt mer utbredda materialåtervinningen och återvinningen inom 
EU.
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Ändringsförslag 15
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CC (nytt)

cc) ämnen i humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
rådets förordning (EEG) nr 2309/931, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/82/EG2 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG3,

________
1 EGT L 214, 24.8.1993, s. 1.
2 EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.
3 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.

Motivering

Dubbelregleringar bör undvikas.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CD (nytt)

cd) ämnen i livsmedel enligt förordning 
(EG) nr 178/20021, inklusive 
livsmedelstillsatser enligt rådets 
direktiv 89/107/EEG2 och aromämnen 
enligt definitionerna i förordning (EG) 
nr 2232/963 och kommissionens 
beslut 2000/489/EG4,
_________
1 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen 
ändrad genom förordning (EG)
nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4.)
2 EGT L 40, 11.2.1989, s. 27.
3 EGT L 299, 23.11.1996, s. 1.
4 EGT L 197, 3.8.2001, s. 3.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CE (nytt)
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ce) ämnen i djurfoder, inklusive 
fodertillsatser enligt förordning (EG) 
nr 1831/2003 om fodertillsatser1, samt 
djurfoder enligt direktiv 82/471/EEG2,

__________
1 EUT L 192, 29.5.2004, s. 34.
2 EGT L 266, 6.10.1984, s. 18.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CF (nytt)

cf) ämnen i medicintekniska produkter 
enligt direktiven 90/385/EEG1, 93/42/EEG2

och 98/79/EG3,
________
1 EGT L 189, 20.7.1990, s. 17.
2 EGT L 169, 12.7.1993, s. 1.
3 EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CG (nytt)

cg) ämnen i material som kommer i 
kontakt med livsmedel enligt rådets
direktiv 89/109/EEG1,

_________
1 EGT L 40, 11.2.1989, s. 38.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CH (nytt)

ch) ämnen i växtskyddsmedel enligt rådets 
direktiv 91/414/EEG1,

_________
1 EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.
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Ändringsförslag 21
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CI (nytt)

ci) ämnen i biocidprodukter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG1,
________
1 EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CJ (nytt)

cj) ämnen i kosmetiska produkter enligt 
rådets direktiv 76/768/EEG1,
___________
1 EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CK (nytt)

ck) naturligt förekommande råämnen, som 
inte saluförs offentligt och som uteslutande 
används vid anläggningar som omfattas av 
rådets direktiv 96/61/EG1.

_________
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.

Motivering

Många primära råämnen är mycket komplexa och har en mycket varierande sammansättning 
vilket innebär att det behövs flera registreringar och tillstånd. Det skulle därför inte räcka 
med att undanta råämnen enbart från registreringsplikten (under kapitel 3).

Anläggningar för metalltillverkning regleras av IPPC-direktivet och annan relevant 
arbets- och miljölagstiftning i EU. Eventuella arbets- eller miljörelaterade problem som är 
förknippade med användningen av naturligt förekommande primära råämnen omfattas 
sålunda i tillräckligt stor utsträckning av lagstiftningen.

Ändringsförslag 24
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ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CL (nytt)

cl) ämnen som används för att lösa 
oförutsedda problem som annars skulle 
leda till försämrad kvalitet eller 
produktionsstopp, under förutsättning att

i) förhandsregistrering inte är möjlig på
grund av tidspress, och

ii) efterhandsregistrering görs om det är 
troligt att ämnet kommer att användas 
igen, och
iii) den oförutsedda användningen är 
förenlig med gällande
arbetarskyddslagstiftning.

Motivering

Oförutsedda problem med processkemikalier kan kräva omedelbara åtgärder för att 
förhindra nedsatt kvalitet eller till och med produktionsstopp (”problemlösning”). 
Förhandsregistrering av användningar av ämnen kan tillämpas bara under förutsättning att 
alla potentiella problem och lösningarna på dessa går att förutsäga. Detta är inte fallet. Det 
behövs därför ett undantag för ”problemlösning”, som det dock måste finnas klara gränser 
för, så att det inte skapas ett kryphål i REACH-systemet. De tre kumulativa villkor som anges 
ovan är tänkta att utgöra en garanti för detta.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 2A, RUBRIK (ny)

Artikel 2a

Begränsad användning

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 2A, INLEDNINGEN (ny)

Bestämmelserna i denna förordning skall 
tillämpas på följande ämneskategorier med 
beaktande av de begränsningar som här 
anges:

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 2A, PUNKT 1 (ny)
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1. Naturliga och naturidentiska ämnen 
skall registreras enbart om de eller deras 
användning och exponering principiellt 
har klassificerats som farliga av 
kemikaliemyndigheten och om dessa 
ämnen inte redan regleras genom andra 
bestämmelser.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 2A, PUNKT 2 (ny)

2. Så länge ämnen uteslutande används 
inom ramen för vetenskaplig forskning och 
utveckling, i slutna system eller som 
intermediärer utan att användaren eller 
miljön utsätts för direkt exponering, kräver 
deras användning inte att skyldigheterna 
enligt denna förordning fullgörs.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 2A, PUNKT 3 (ny)

3. Metallegeringar, som är särskilda typer 
av beredningar, skall av 
kemikaliemyndigheten utvärderas separat 
med beaktande av sina särskilda 
egenskaper samt klassificeras på grundval 
av den särskilda registreringsplikt som 
gäller för dem.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 3, LED 1A (nytt)

1a. växtderivat: ett komplext ämne som 
erhållits genom att en hel växt eller delar 
av den genomgått fysisk bearbetning, t.ex. 
extraktion, destillering, pressning, 
fraktionering, rening, koncentrering eller 
fermentering, och vars sammansättning 
varierar beroende på växtens släkte, art, 
växtförhållanden samt vilken metod som 
använts för att bearbeta den.
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Motivering
Det behövs en specifik definition i förordningen av naturliga ämnen utvunna ur växter för att 
tydliggöra räckvidden på det undantag för naturliga ämnen som anges i bilaga III (som måste 
ändras i enlighet med detta) samt säkra rättslig säkerhet vid genomförandet av 
bestämmelserna i REACH.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 3, LED 4A (nytt)

4a. metallegering: ett metallmaterial som 
är homogent på makroskopisk nivå och 
som består av två eller flera grundämnen 
som är bundna till varandra på ett sådant 
sätt att de inte kan skiljas åt genom 
mekanisk påverkan.

Motivering

Denna definition är i linje med FN:s globala harmoniserade system för klassificering och 
märkning av farliga kemikalier (GHS) och direktiv 1999/45/EG om farliga preparat. 
Oorganiska metallbeståndsdelar och metaller är ”ämnen” enligt artikel 3. En definition av 
legeringar saknas dock.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 3, LED 4B (nytt)

4b. naturligt förekommande råämnen: 
råolja, gas och kol, mineraler, malmer, 
naturligt förekommande koncentrat och 
material som utvunnits ur dem genom 
mineralogiska processer eller fysikaliska 
omvandlingsprocesser.

Motivering

Det behövs en definition för ett nytt led i artikel 2.1 (led cj)

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 3, LED 12A (nytt)
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12a. användningskategorier: 
kategorisering i enlighet med bilaga Ic av 
användningar enligt följande indelning: 
industriell användning, yrkesmässig 
användning och privat användning.

Motivering

Genom begreppen användnings- och exponeringskategori systematiseras och avgränsas 
informationskraven och de skapar den nödvändiga grunden för kemikaliemyndighetens 
riskbedömning.

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 3, LED 12B (nytt)

12b. exponeringskategorier: kategorisering 
av exponeringar enligt människans 
relevanta upptagningsvägar (oralt, dermalt 
eller genom inandning), enligt 
tillförselvägarna i miljön (luft, vatten eller
mark) och enligt exponeringens 
varaktighet (enstaka gång eller kortvarig, 
tillfällig, upprepad eller långvarig 
exponering).

Motivering

Genom begreppen användnings- och exponeringskategori systematiseras och avgränsas 
informationskraven och de skapar den nödvändiga grunden för kemikaliemyndighetens 
riskbedömning.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 3, LED 12C (nytt)

12c. exponeringsscenario: beskrivning av 
de konkreta åtgärderna till skydd för 
människa och miljö samt av de särskilda 
villkoren för tillverkning och användning 
av ett ämne under ämnets hela livscykel.

Motivering

Ett exponeringsscenario beskriver i motsats till användnings- och exponeringskategorierna de 
särskilda villkoren för användningen av ett ämne, särskilt de konkreta skyddsåtgärderna. Det 
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skapar sålunda den nödvändiga grunden för kemikaliemyndighetens riskbedömning.

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 3, LED 14

14. intermediär: ett ämne som endast
tillverkas för och förbrukas eller används vid 
kemisk bearbetning, för att omvandlas till ett 
annat ämne (nedan kallat syntes).

14. intermediär: ett ämne eller en beredning
som tillverkas för och förbrukas eller 
används vid kemisk bearbetning, för att 
omvandlas till ett annat ämne eller en annan 
beredning (nedan kallat syntes).

Motivering

Undantagsbestämmelserna bör gälla även för ämnen som inte enbart används som 
intermediärer.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 3, LED 14A (nytt)

14a. kemiskt icke-modifierat ämne: ett 
ämne vars kemiska struktur inte har 
ändrats, även om det har genomgått en 
kemisk process – t.ex. om ett ämne har 
behandlats kemiskt för att renas från 
föroreningar.

Motivering

I den föreslagna förordningen undantar man ämnen från registreringsplikten som är 
naturliga såvida de inte modifierats kemiskt vid tillverkningen. Trots att cellulosafiber utvinns 
genom ett kemiskt förfarande förblir deras struktur oförändrad. Följaktligen bör alla slag av 
förfaranden för tillverkning av cellulosafiber omfattas av detta undantag.

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 3, LED 22
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22. produkt- och processinriktad forskning 
och utveckling: vetenskaplig utveckling i 
samband med produktutveckling eller 
vidareutveckling av ett ämne varvid 
pilotanläggningar eller produktionsförsök 
används för att utveckla 
produktionsprocessen och/eller testa 
användningsområden för ämnet.

22. produkt- och processinriktad forskning 
och utveckling: vetenskaplig utveckling i 
samband med produktutveckling eller 
vidareutveckling av ett ämne som sådant, i 
en beredning eller i en vara, varvid 
pilotanläggningar eller produktionsförsök 
används för att utveckla 
produktionsprocessen och/eller testa 
användningsområden för ämnet.

Motivering

Det bör göras klart att en produktutvecklingsprocess kan involvera samtliga aspekter av en 
produktionsprocess, och att företagen får testa varuprototyper som ett led i en 
P PORD-process.

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 3, LED 23

23. vetenskaplig forskning och utveckling: 
vetenskapliga experiment, analyser eller 
kemisk forskning som utförs under 
kontrollerade förhållanden varvid de 
använda volymerna understiger 1 ton 
per år.

23. vetenskaplig forskning och utveckling: 
vetenskapliga experiment, analyser eller 
kemisk forskning som utförs under 
kontrollerade förhållanden, också genom 
trial-and-error under medverkan av 
nedströmsanvändare.

Motivering

Gränsen på 1 ton är alltför restriktiv. Trial-and-error-tester mellan en kemikalietillverkare 
och hans kund (nedströmsanvändare) är en viktig drivkraft för innovation i fråga om nya 
användningar, funktioner och tillämpningar. Av omsorg om innovationen bör detta ingå som 
en del av definitionen.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 3, LED 26

26. oönskad användning: sådan användning 
av nedströmsanvändare som registranten 
avrått från.

26. icke understödd användning: sådan 
användning av nedströmsanvändare som 
registranten av säkerhetsskäl avrått från.

Motivering

Uttrycket ”oönskad användning” har känslomässiga snarare än en vetenskapliga eller
rättsliga konnotationer. Registranterna bör ha rätt att avråda från användningar som de 
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anser vara riskabla, men inte från användningar som de helt enkelt inte vill registrera av 
exempelvis ekonomiska skäl.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 3, LED 28

28. per år: per kalenderår, såvida inte annat 
anges.

28. per år: per kalenderår. Med undantag av 
nya ämnen skall de årliga mängderna 
beräknas på grundval av genomsnittet 
under de tre föregående kalenderåren, 
såvida inte annat anges.

Motivering

Detta ger utrymme för flexibilitet i REACH-systemet, eftersom man tar hänsyn till variationer 
i produktionsvolymerna. Dessutom undanröjs risken för att ett företag plötsligt skulle tvingas 
uppfylla högre eller lägre informationskrav på grund av sådana variationer i efterfrågan. 
När det är fråga om ämnen som inte tillverkats tidigare bör enbart det innevarande 
kalenderåret beaktas.

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 3, LED 29A (nytt)

29a. användnings- och 
exponeringskategorier: sammanfattning av 
exponeringsscenarier vilka kännetecknas 
av jämförbara användningar enligt 
artikel 3.12 och 3.25. Användnings- och 
exponeringskategorier beskriver alla 
betingelser som är avgörande för 
exponeringen. De väsentliga elementen i 
användnings- och exponeringskategorierna 
är, oberoende av bransch, följande:

– Huvudsakliga användningsområden

– industriell användning
– yrkesmässig användning

– privat användning

– Exponeringsvägar

– människans huvudsakliga 
upptagningsvägar (oralt, genom 
inandning, dermalt)
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– tillförselvägar i miljön (luft, 
vatten, mark, biota)

– Exponeringens varaktighet

– enstaka/kortvarig

– tillfällig

– permanent/långvarig
Användnings- och 
exponeringskategorierna skall resultera i 
jämförbara rekommenderade 
riskhanteringsåtgärder.

Motivering

Användnings- och exponeringskategorier är avsedda att väsentligen förenkla de olika 
REACH-förfarandena, exempelvis registreringsprocessen, kommunikationen i 
distributionskedjan och genomförandet av en kemikaliesäkerhetsbedömning, utan att det för 
den skull görs avkall på målsättningarna inom REACH.

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 3, LED 29B (nytt)

29b. kärninformation: grundläggande 
information för prioritering av ämnen på
grundval av deras inneboende egenskaper, 
exponering och användning.

Motivering

Inom ramen för upprättandet av ett ämnesregister (se artikel 3.20) anmäler företagen i ett 
andra skede även kärninformation (se artikel 22c). Denna information omfattar de viktigaste 
uppgifterna om ämnenas egenskaper, exponering och användning.

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 3, LED 29C (nytt)



PE 357.691v03-00 22/116 AD\576536SV.doc

SV

29c. riskkategorier: kategorisering av den 
potentiella risken som 
kemikaliemyndigheten skall fastställa på
grundval av de uppgifter som lämnats in 
vid förhandsregistreringen, särskilt 
uppgifterna om användningskategori, 
exponeringskategori och 
exponeringsscenario.

Motivering

För att säkra att REACH är förenligt med WTO-bestämmelserna bör man genomgående 
tillämpa ett riskbaserat tillvägagångssätt. Kemikaliemyndigheten bör ansvara för att så sker.

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 3, LED 29D (nytt)

29d. ämnesregister: det register som 
kemikaliemyndigheten skall föra över 
uppgifter om ämnen som anmälts i 
samband med förhandsregistreringen.

Motivering

Ändringsförslaget följer av artikel 3.20. Definitionen ligger till grund för artikel 22c.

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 4, PUNKT 1

1. Bestämmelserna i denna avdelning skall 
inte tillämpas om ämnet används

utgår

a) i humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
förordning (EEG) nr 2309/93, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/82/EG1 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG2,

b) som livsmedelstillsats enligt rådets 
direktiv 89/107/EEG3,
c) som aromämne i livsmedel enligt rådets 
direktiv 1999/217/EEG4,
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d) som fodertillsats enligt rådets 
direktiv 70/524/EEG5,
e) i djurfoder enligt rådets 
direktiv 82/471/EEG6.

Motivering

För överskådlighetens skull har alla undantagsbestämmelser flyttats till artikel 2.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 4, PUNKT 2, LED CA (nytt)

ca) Ämnen som tillverkas, importeras och 
används för vetenskaplig forskning och 
utveckling eller för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling.

Motivering

I princip bör registreringsskyldigheten inte gälla ämnen som används för forskning och 
utveckling. På det sättet kommer inte forsknings- och testverksamhet att förläggas till länder 
utanför EU och det är bra för innovationsförmågan. De här ämnena används av utbildad 
yrkeskunnig personal under kontrollerade betingelser.

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Producenter eller importörer av varor skall 
för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

1. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
om att producenter eller importörer av varor 
skall registrera alla ämnen i dessa varor i 
enlighet med denna avdelning om
mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år när varje varutyp beaktas 
separat och om ett av följande villkor är
uppfyllt:

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

a) Kriterierna i artikel 54 a–e är uppfyllda.

b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.

b) Det föreligger överensstämmelse med 
artikel 54 f.
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c) Ämnet är avsett att avges under normala 
och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

c) Kemikaliemyndigheten anser utgående 
från uppgifterna i samband med 
förhandsregistreringen att ämnet måste 
registreras.

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 6, PUNKT 2

2. Producenter eller importörer av varor 
skall till kemikaliemyndigheten anmäla 
alla ämnen som ingår i dessa varor i 
enlighet med punkt 3 om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

utgår

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.

b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.

c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.

Motivering

För att säkra att REACH är förenligt med WTO-bestämmelserna bör man genomgående 
tillämpa ett riskbaserat tillvägagångssätt. 

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 6, PUNKT 3

3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:

utgår
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a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.

c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.

e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.

f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till artikel 6.2 från samma ledamot. Då farliga 
ämnen som ingår i varor bör omfattas av registreringskraven enligt ändringsförslaget till 
artikel 6.1 finns det inte något behov av ytterligare anmälan. 

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 6, PUNKT 4

4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.

utgår

Motivering

Hänger samman med ändringsförslagen till artikel 6.2 från samma ledamot. Då farliga 
ämnen som ingår i varor bör omfattas av registreringskraven enligt ändringsförslaget till 
artikel 6.1 behövs denna bestämmelse inte längre.

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 6, PUNKT 5

5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen som 
redan registrerats för denna användning av en 
aktör längre upp i distributionskedjan.

5. Punkt 1 skall inte gälla ämnen som redan 
registrerats för denna användning eller 
användnings-/exponeringskategori av en 
annan aktör.
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Ändringsförslag 53
ARTIKEL 6, PUNKT 6

6. Punkterna 1–4 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

3. Punkt 1 skall gälla tre månader efter den 
tidsfrist som anges i artikel 21.2.

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 6, PUNKT 7

7. Åtgärder för genomförandet av 
punkterna 1–6 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

7. Åtgärder för genomförandet av punkt 1
skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 
130.3.

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 6A (ny)

Artikel 6a

Europeiskt kvalitetsmärke

Kommissionen skall senast den ..... * för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport och, i tillämpliga fall, ett 
lagstiftningsförslag om att skapa ett 
europeiskt kvalitetsmärke för 
igenkännande och främjande av varor som 
i alla stadier tillverkats i enlighet med de 
skyldigheter som följer av denna 
förordning.

________________

* Två år efter det att denna förordning har 
trätt i kraft.

Motivering

Märkning av varor skulle göra det möjligt att känna igen och främja de aktörer som uppfyllt 
de skyldigheter som följer av denna förordning.
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Ändringsförslag 56
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. För det syfte som avses i punkt 1 skall 
tillverkaren eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande information 
i det formulär som myndigheten anger i 
enlighet med artikel 108:

2. Om de ämnen som används eller är 
avsedda att användas för forskning och 
utveckling bedöms vara särskilt farliga
eller toxiska skall tillverkaren eller 
importören anmäla dem och förse
kemikaliemyndigheten med det begärda
säkerhetsdatabladet.

a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress.

b) Ämnets identitet.

c) Ämnets klassificering, om sådan finns.

d) Den uppskattade mängden. 
e) Den förteckning över kunder som avses i 
punkt 1.

f) Tillräcklig information om forsknings- 
och utvecklingsprogrammet för att det skall 
vara möjligt för kemikaliemyndigheten att 
fatta välgrundade beslut enligt punkterna 4 
och 7.

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

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. Kemikaliemyndigheten skall tilldela 
anmälan ett nummer och ett 
anmälningsdatum, vilket skall vara det 
datum då myndigheten mottog anmälan, 
och skall genast delge den berörda 
tillverkaren eller importören detta nummer 
och datum.

utgår

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 7, PUNKT 4



PE 357.691v03-00 28/116 AD\576536SV.doc

SV

4. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera 
att den information som anmälaren lämnat 
är fullständig. Den kan besluta att 
fastställa villkor i syfte att garantera att 
ämnet, eller den beredning eller vara där 
ämnet ingår, endast kommer att hanteras 
av personal hos kunder som är upptagna i 
en förteckning enligt punkt 2 e och under 
rimligen kontrollerade betingelser; de skall 
vidare försäkra att ämnet aldrig kommer 
att göras tillgängligt för allmänheten, vare 
sig som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara, och att de mängder 
som återstår när undantagsperioden löper 
ut kommer att samlas in för att bortskaffas.

utgår

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 7, PUNKT 5

5. Om ämnets tillverkare eller importör inte 
fått besked om motsatsen får de tillverka 
eller importera ämnet tidigast fyra veckor 
efter anmälan. 

utgår

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 7, PUNKT 6

6. Tillverkaren eller importören skall rätta 
sig efter de villkor som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med punkt 4.

utgår

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 7, PUNKT 7
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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

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 7, PUNKT 8

8. Kemikaliemyndigheten skall omgående 
meddela de behöriga myndigheterna i varje 
medlemsstat där tillverkning, import eller 
produkt- och processinriktad forskning 
äger rum om de beslut som fattas. 

utgår

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

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 7, PUNKT 9

9. Kemikaliemyndigheten och de behöriga 
myndigheterna i respektive medlemsstat 
skall alltid behandla den information som 
lämnas i enlighet med punkterna 1–8 
konfidentiellt.

utgår

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 7, PUNKT 10

10. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkterna 4 och 7 får 
överklagas i enlighet med artiklarna 87, 88 
och 89.

utgår
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Ändringsförslag 65
ARTIKEL 8, RUBRIK

Ämnen som ingår i växtskyddsmedel och 
biocidprodukter

utgår

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. Verksamma ämnen som tillverkas eller 
importeras enbart för att användas i 
växtskyddsmedel och som är upptagna 
antingen i bilaga I till rådets direktiv 
91/414/EEG1 eller i kommissionens 
förordning (EEG) nr 3600/922, 
kommissionens förordning (EG) nr 
703/20013, kommissionens förordning 
(EG) nr 1490/20024 eller kommissionens 
beslut 2003/565/EG5, och ämnen för vilka 
ett kommissionsbeslut om 
dokumentationens fullständighet har 
fattats i enlighet med artikel 6 i 
direktiv 91/414/EEG, skall betraktas som 
registrerade för tillverkning eller import för 
de användningar som omfattas av dessa 
bestämmelser och därför anses uppfylla 
kraven i detta kapitel och artikel 20.

utgår

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 8, PUNKT 2
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2. Verksamma ämnen som, fram till det 
beslutsdatum som avses i artikel 16.2 andra 
stycket i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG1, tillverkas eller 
importeras enbart för att användas i 
biocidprodukter och som är upptagna 
antingen i bilaga I, IA eller IB till 
direktiv 98/8/EG eller i kommissionens 
förordning (EG) nr …/… {andra 
reviderade förordningen}2, skall betraktas 
som registrerade för tillverkning eller 
import för de användningar som omfattas 
av nämnda bilagor och därför anses 
uppfylla kraven i detta kapitel och artikel 
20.

utgår

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 9, LED A, LED III

iii) information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3 i 
bilaga IV; denna information skall omfatta 
registrantens samtliga identifierade
användningar,

iii) information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3 i 
bilaga IV; denna information skall omfatta 
åtminstone

– registrantens samtliga identifierade 
användningskategorier,
– exponeringskategorierna,

– en angivelse av den riskkategori som 
kemikaliemyndigheten fastställt på
grundval av de uppgifter som lämnats in 
vid förhandsregistreringen,

– alla ytterligare riskrelaterade uppgifter 
som tillverkaren eller importören förfogar 
över.

Motivering

Här införs krav på att användnings- och exponeringskategorier skall anges vid 
registreringen. Detta är en förutsättning både för att utvärdering och godkännande skall 
kunna ske på grundval av riskerna (gäller också specificering av informationskrav) och för 
att kommunikationen längs produktkedjan skall kunna effektiviseras.
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Ändringsförslag 69
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 bilagorna V, VI och IX,

Motivering

Bilaga V i sin nya utformning innehåller kärninformation (jfr artikel 3.30 (ny)), bilaga VI (en 
sammanfattning av de ursprungliga bilagorna VI–VIII, som urval för fortsatta tester). Allt 
detta är tillräckligt underlag för en riskbedömning.

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 9, LED A, LED VII

vii) en fyllig rapportsammanfattning av 
den information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
V–IX, om detta krävs enligt bilaga I,

utgår

Motivering

Kravet på fylliga rapportsammanfattningar är inte rimligt, framför allt inte för de små och 
medelstora företagen. Det räcker med att sammanfattningar enligt artikel 9 a vi lämnas in.

Ändringsförslag 71
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,

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

Motivering

En följd av ändringen i artikel 9 a vii.
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Ändringsförslag 72
ARTIKEL 9, LED B

(b) en kemikaliesäkerhetsrapport när så krävs 
enligt artikel 13.

(b) en kemikaliesäkerhetsrapport när så krävs 
enligt artikel 13. Denna kan ingå i ett 
säkerhetsdatablad, och allmänna 
exponeringskategorier får användas för att 
rapportera om exponeringsförhållandena.

Motivering

I syfte att underlätta kontrollen och minska arbetsbördan för hela EU-industrin skulle ett 
utökat säkerhetsdatablad kunna räcka som kemikaliesäkerhetsrapport. Vad gäller 
exponeringsförhållandena bör det dessutom fastställas enkla exponeringskategorier som 
nedströmsanvändarna skulle kunna använda sig av.

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 9, LED BA (nytt)

ba) Information som krävs enligt denna 
artikel och som tagits fram i enlighet med 
annan gemenskapslagstiftning eller 
internationella konventioner får lämnas in 
i sitt ursprungliga format, så att maximalt 
utnyttjande av redan befintliga förfaranden 
och uppgifter säkras.

Motivering

För att onödigt administrativt arbete skall minskas och REACH fungera bättre bör uppgifter 
som redan samlats in om ett visst antal ämnen i enlighet med annan EU-lagstiftning eller 
program/lagstiftning på internationell nivå kunna sändas in i den form de redan har, utan att 
registreringsunderlaget måste anpassas till REACH-formatet.

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 9, LED BB (nytt)



PE 357.691v03-00 34/116 AD\576536SV.doc

SV

bb) För att säkra överensstämmelsen med 
led a skall fullständig kemisk 
dokumentation för ett kemiskt ämne eller 
en grupp av kemiska ämnen som lämnats 
in i enlighet med OECD:s ”Council Act on 
High Production Volume (HPV) 
Chemicals”, ICCA:s HPV-initiativ eller 
den amerikanska miljöskyddsbyråns 
projekt ”HPV Challenge” antas uppfylla 
kraven i leden a vi–x.

Motivering

I OECD:s initiativ ”Screening Information Data Set” används vetenskapligt erkända 
principer. Dessa skall göra det möjligt att tillhandahålla tillräcklig information för 
genomförande av inledande riskbedömningar för kemikalier som tillverkas i stora mängder 
(HPV-kemikalier). EU:s och Förenta staternas initiativ avseende befintliga HPV-kemikalier 
baserar sig på dessa krav. Användningen av uppgifter som tagits fram enligt internationellt 
erkända protokoll kommer att förenhetliga framtagningen av information om ämnernas 
effekter och deras säkra användning och förebygga onödigt dubbelarbete och onödiga 
kostnader i samband med framtagningen av uppgifter, särskilt då detta skulle leda till försök 
på ryggradsdjur, samt ge allmänheten snabbare information.

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. När två eller flera tillverkare har för avsikt 
att i gemenskapen tillverka samma ämne 
och/eller när två eller flera importörer har för 
avsikt att importera samma ämne, kan de i 
registreringssyfte bilda ett konsortium. En 
tillverkare, importör eller tredje part 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.

Motivering

Om man tvingar en grupp tillverkare av ett ämne att dela information skulle det kunna skada 
sekretessen och därmed sätta det gemensamma uppgiftsinlämnandet på spel. Detta problem 
kan undvikas om en separat organisation eller tredje part anlitas som företrädare för ett 
konsortium som företräder tillverkargruppens intressen.
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Ändringsförslag 76
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 3

Den tillverkare eller importör som 
tillhandahåller uppgifter på de andra 
konsortiemedlemmarnas vägnar skall lämna 
in de uppgifter som anges i artikel 9 a iv, vi, 
vii och ix.

Den tillverkare, importör eller tredje part 
som tillhandahåller uppgifter på de andra 
konsortiemedlemmarnas vägnar skall lämna 
in de uppgifter som anges i artikel 9 a iv, vi, 
vii och ix.

Motivering

Om man tvingar en grupp tillverkare av ett ämne att dela information skulle det kunna skada 
sekretessen och därmed sätta det gemensamma uppgiftsinlämnandet på spel. Detta problem 
kan undvikas om en separat organisation eller tredje part anlitas som företrädare för ett 
konsortium som företräder tillverkargruppens intressen.

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 4

Konsortiemedlemmarna får själva bestämma 
huruvida de vill lämna in de uppgifter som 
anges i artikel 9 a v och 9 b var för sig eller 
om en tillverkare eller importör skall lämna 
in dessa uppgifter på de andras vägnar.

Konsortiemedlemmarna får själva bestämma 
huruvida de vill lämna in de uppgifter som 
anges i artikel 9 a v och 9 b var för sig eller 
om en tillverkare, importör eller tredje part 
skall lämna in dessa uppgifter på de andras 
vägnar.

Motivering

Om man tvingar en grupp tillverkare av ett ämne att dela information skulle det kunna skada 
sekretessen och därmed sätta det gemensamma uppgiftsinlämnandet på spel. Detta problem 
kan undvikas om en separat organisation eller tredje part anlitas som företrädare för ett 
konsortium som företräder tillverkargruppens intressen.

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 10, PUNKT 2
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2. Varje registrant som deltar i ett
konsortium skall endast betala en tredjedel
av registreringsavgiften.

2. Varje konsortium skall internt avgöra 
fördelningen av registreringsavgiften. Varje 
registrant eller konsortium som har betalat 
registreringsavgiften skall ha rätt att efter 
eget gottfinnande och egen prissättning 
debitera andra som önskar ta del i 
registrering av ämnet. Det skall därmed 
vara möjligt för företag eller konsortier att 
själva avgöra fördelningen av kostnader för 
registreringen.

Motivering

Inom konsortier som bildats frivilligt måste konsortiemedlemmarna själva ha möjligheten att 
fördela kostnaderna.

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 11

Artikel 11 utgår

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

Motivering

Det behövs inte längre några mängdbaserade informationskrav, eftersom informationskraven 
måste utgå från exponeringen (bilaga IXa).

Inte minst med tanke på de krav som följer av WTO:s avtal om tekniska handelshinder är det 
klart att själva mängden av ett ämne inte är lämplig att ta som utgångspunkt då man 
fastställer allmänna informationskrav.

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 13, PUNKT 3, LED D

d) PBT- och vPvB-bedömning. utgår

Motivering

Någon särskild PBT- och vPvB-bedömning behövs inte. En bedömning av dessa egenskaper 
måste göras redan inom ramen för riskbedömningen enligt punkt 3 a och c.

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 13, PUNKT 4, STYCKE 2

Exponeringsbedömningen och 
riskkarakteriseringen skall behandla 
tillverkarens eller importörens samtliga 
identifierade användningar.

Exponeringsbedömningen och 
riskkarakteriseringen skall behandla 
tillverkarens eller importörens samtliga 
identifierade användningar eller 
användnings-/exponeringskategorier.
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Ändringsförslag 82
ARTIKEL 13, PUNKT 4A (ny)

4a. Exponeringsbedömningen behöver inte 
omfatta följande:

a) Människans exponering för ämnet, om 
det vid farobedömningen framgår att 
ämnet uppfyller endast de 
klassificeringskriterier som krävs för att det 
skall anses som miljöfarligt.

b) Miljöns exponering för ämnet, om det 
vid farobedömningen framgår att ämnet 
uppfyller endast de klassificeringskriterier 
som krävs för att det skall anses som 
hälsofarligt.

Motivering

Den information som efterfrågas bör vara inriktad på exponeringen. Om det inte föreligger 
någon fara finns det inte heller någon risk, och om risken rör endast antingen hälsa eller 
miljö bör begäran om information begränsas till den relevanta riskbilden (alltså antingen 
miljön eller hälsan, men inte båda två samtidigt). På det här sättet skulle man kunna göra 
effektiva informationsprioriteringar och undvika onödigt arbete.

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 13, PUNKT 5

5. I kemikaliesäkerhetsrapporten behöver 
hälsorisker i samband med följande 
slutanvändningar inte beaktas:

utgår

a) I material som kommer i kontakt med 
livsmedel enligt rådets 
direktiv 89/109/EEG1.
b) I kosmetiska produkter enligt rådets 
direktiv 76/768/EEG2.

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 2.1 cf (ny) och artikel 2.1 ci (ny).
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Ändringsförslag 84
ARTIKEL 13, PUNKT 7A (ny)

7a. Varje tillverkare eller importör av ett 
ämne eller en beredning som 
tillhandahåller ämnet eller beredningen till 
en nedströmsanvändare skall på dennes 
begäran, i den mån detta rimligen kan 
krävas, tillhandahålla den information som 
är nödvändig för att bedöma ämnets eller 
beredningens hälso- eller miljöeffekter med 
hänsyn till de åtgärder och användningar
som avses i denna begäran.

Motivering

För att REACH-förordningen skall vara smidig att tillämpa skall informationen spridas 
genom distributionskedjan (uppåt och nedåt) för att företagen skall kunna vidta lämpliga 
åtgärder och fatta välgrundade beslut. Nedströmsanvändarens rätt att få information är 
avgörande för att åter bygga upp konsumenternas förtroende och återfå sin goodwill.

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 13, PUNKT 7B (ny)

7b. Varje nedströmsanvändare skall på
begäran av sin distributör, i den mån detta 
rimligen kan krävas, tillhandahålla den 
information som krävs för att distributören 
skall kunna bedöma ämnets eller 
beredningens hälso- eller miljöeffekter till 
följd av nedströmsanvändarens åtgärder 
och användning.

Motivering

För att REACH-förordningen skall vara smidig att tillämpa skall informationen spridas 
genom distributionskedjan (uppåt och nedåt) för att företagen skall kunna vidta lämpliga 
åtgärder och fatta välmotiverade beslut. Nedströmsanvändarens rätt att få information är 
avgörande för att åter bygga upp konsumenternas förtroende och återfå sin goodwill.

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 15
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Artikel 15 utgår

Registrering av isolerade intermediärer 
som används på plats

1. Alla som tillverkar isolerade 
intermediärer som används på plats, i 
mängder på minst 1 ton per år, skall lämna 
in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

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:

a) Tillverkarens namn och adress i enlighet 
med avsnitt 1 i bilaga IV.

b) Intermediärens identitet i enlighet med 
avsnitt 2 i bilaga IV.

c) Intermediärens klassificering.
d) All tillgänglig information om 
intermediärens fysikalisk-kemiska 
egenskaper, hälso- eller miljöegenskaper.

Motivering

Har sammanförts med artikel 16.

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 16, PUNKT 1

1. Alla som tillverkar eller importerar 
isolerade intermediärer som transporteras, i 
mängder på minst 1 ton per år, skall lämna in 
ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

1. Alla som tillverkar eller importerar 
isolerade intermediärer som används på
plats eller transporteras, i mängder på minst 
1 ton per år, skall lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 16, PUNKT 2, LED B
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b) Intermediärens identitet i enlighet med 
avsnitt 2 i bilaga IV.

b) Intermediärens namn, inklusive 
CAS-nummer, om sådant finns.

Motivering

För fastställandet av den exakta identiteten krävs dyra analytiska undersökningar. Man bör 
enbart i enstaka fall begära att en dylik identifiering görs, t.ex. i konsortier. 

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 16, PUNKT 2, LED C

c) Intermediärens klassificering. c) Intermediärens klassificering, om sådan 
finns.

Motivering

Klassificering behövs i regel endast för sådana intermediärer som släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 16, PUNKT 3

3. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som transporteras i mängder 
på mer än 1 000 ton per år skall, utöver 
den information som krävs enligt punkt 2, 
även omfatta den information som anges i 
bilaga V.

Artikel 12 skall tillämpas vid framtagning 
av denna information.

utgår

Motivering

Principiellt avskaffande av det mängdbaserade tillvägagångssättet.

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 16, PUNKT 4, LED A–H OCH STYCKE 2
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a) Ämnet skall med hjälp av tekniska 
metoder vara ordentligt inneslutet under 
hela sin livscykel; livscykeln omfattar 
tillverkning, transport (både järnvägs- och 
vägtransport, transport på inre vattenvägar, 
sjö- eller lufttransport samt överföring i 
rörledningar), rening, rengöring och 
underhåll, provtagning, analys, lastning 
och avlastning av utrustning eller kärl samt 
bortskaffande eller rening och lagring av 
avfall.

utgår

b) Vid risk för exponering skall hanterings- 
och begränsningsteknik finnas tillgänglig 
som minimerar utsläppen och den 
resulterande exponeringen.

c) Ämnet får endast hanteras av 
auktoriserad personal med tillräcklig 
utbildning.

d) Vid renings- och underhållsarbete skall 
särskilda procedurer, t.ex. avluftning och 
tvättning, tillämpas innan systemet öppnas 
och innan några ingrepp görs.

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

f) Om en olycka inträffar eller om avfall 
genereras, skall hanterings- och/eller 
begränsningsteknik användas för att 
minimera utsläpp och resulterande 
exponering under rening eller rengöring 
och underhåll.
g) De hanteringsförfaranden som gäller för 
ämnet skall vara väl dokumenterade och 
stå under strikt överinseende av 
verksamhetsutövaren.

h) Registranten skall ha ett system för 
produktomsorg och skall övervaka 
användarna för att försäkra sig om 
villkoren i a–g uppfylls.

Om villkoren i första stycket inte är 
uppfyllda skall registreringsunderlaget 
omfatta den information som anges i 
artikel 9.
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Motivering

Krav på kontrollerade betingelser bör fastställas i en separat riktlinje. Villkoren i 
kommissionens förslag är alltför oflexibla och opraktiska.

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 17

Artikel 17 utgår

Gemensamt inlämnande av data av 
medlemmar i konsortier

1. När två eller flera tillverkare har för 
avsikt att i gemenskapen tillverka samma 
isolerade intermediär som används på plats 
eller transporteras och/eller när två eller 
flera importörer har för avsikt att 
importera samma isolerade intermediär 
som används på plats eller transporteras, 
kan de för registreringen 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 och tredje stycket.
Varje medlem i konsortiet skall separat 
tillhandahålla de uppgifter som anges i 
artikel 15.2 a–b och artikel 16.2 a–b.

Den tillverkare eller importör som 
tillhandahåller information på de andra 
konsortiemedlemmarnas vägnar skall 
lämna in den information som anges i 
artikel 15.2 c–d och artikel 16.2 c–d 
och 16.3.
2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall endast betala en tredjedel 
av registreringsavgiften.

Motivering

Några föreskrifter om registrering av intermediärer behövs inte längre. Om 
förhandsregistrering eller inlämning av uppgifter behövs gäller artikel 10.
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Ändringsförslag 93
ARTIKEL 19, PUNKT 1, STYCKE 2 

Registranten får börja tillverka eller 
importera ämnet om kemikaliemyndigheten 
inte inom tre veckor från 
registreringsdatumet har angett att det 
föreligger hinder för detta i enlighet med 
artikel 18.2; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 25.4 fjärde stycket.

Registranten får börja och/eller fortsätta att 
tillverka eller importera ämnet till dess att
kemikaliemyndigheten inom tre veckor från 
registreringsdatumet anger att det föreligger 
hinder för detta i enlighet med artikel 18.2; 
detta skall dock inte påverka tillämpningen 
av artikel 25.4 fjärde stycket.

Motivering

Punkt 2 ger vid handen att all produktion måste läggas ner till dess att annat meddelas. Detta 
kommer i själva verket att leda till störningar på marknaden och därigenom också störa 
företagens affärsverksamhet. Produktionslinjer måste få fortsätta till dess att 
kemikaliemyndigheten anger något annat. Krav på att ämnen eller särskilda användningar 
skall dras tillbaka från marknaden skulle beröra ett stort antal beredningar och recept som 
används vid produktionen och följden skulle bli ett utdraget arbete med 
produktionsomläggning och validering. Nedströmsanvändarna behöver följaktligen få tid på
sig för detta omläggnings- och valideringsarbete och bör till dess arbetet är slutfört kunna få
fortsätta med sin produktionsverksamhet. Detta kan endast uppnås om distributörerna ges en 
respit i väntan på en tidsfrist för utfasningen av ämnet.

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 19, PUNKT 1, STYCKE 3A (nytt)

När det gäller infasningsämnen som inte 
registreras, inberäknat sådana som avser
en särskild användning, skall tillverkaren 
eller importören ha 36 månader på sig efter 
de tidsfrister som avses i artikel 21 att dra 
tillbaka ämnet, inbegripet för den särskilda 
användningen, från marknaden.

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till artikel 19.1 andra stycket.

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 20, PUNKT 1, LED C
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c) Betydande ändringar i de årliga eller 
totala mängder som registranten tillverkar 
eller importerar.

utgår

Motivering

Genomgående strykning av alla mängdbaserade krav.

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 20, PUNKT 1, LED D

d) Nya användningar för vilka ämnet 
tillverkas eller importeras och som 
registranten rimligen kan förväntas känna
till.

d) Nya användningar eller användnings-
/exponeringskategorier för vilka ämnet 
tillverkas eller importeras och som 
registranten känner till och stöder.

Motivering

Lydelsen ”rimligen kan förväntas” fungerar inte i praktiken. En tillverkare eller importör får 
inte åläggas någon skyldighet att delge kemikaliemyndigheten sådana användningar som han 
inte stöder.

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 20, PUNKT 2

2. Om någon av artiklarna 10 eller 17 är 
tillämpliga skall varje registrant separat 
lämna den information som anges i 
punkt 1 c.

utgår

Motivering

Genomgående strykning av alla mängdbaserade krav.

Ändringsförslag 98
KAPITEL 6, RUBRIK

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER SOM 
SKALL TILLÄMPAS PÅ

INFASNINGSÄMNEN OCH ANMÄLDA 
ÄMNEN

utgår
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Ändringsförslag 99
AVDELNING IIA (ny)

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR 
REGISTRERING AV ÄMNEN

Motivering

Med hjälp av avdelning IIa (ny) införs en enhetlig förhandsregistrering av alla ämnen vid en 
bestämd tidpunkt. På det sättet får tillverkare, vidareförädlare, användare och myndigheter 
ökad planeringssäkerhet. Genom att det samarbetas på ett tidigt stadium och görs lättare att 
bilda konsortier kommer färre ämnen att försvinna från marknaden. Detta underlättar 
situationen framför allt för små och medelstora företag samt för nedströmsanvändare. Den 
viktigaste informationen om ämnenas egenskaper och exponeringen för dem finns att tillgå
redan efter fem år.

Ändringsförslag 100
KAPITEL 1 (nytt)

PRINCIPER

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 20A (ny)

Artikel 20a

Övergångsbestämmelsernas 
tillämpningsområde

Övergångsbestämmelserna i denna 
avdelning kan komma i fråga endast för 
sådana infasningsämnen för vilka en 
tillverkare eller importör har fått ett 
förhandsregistreringsnummer.

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 21, PUNKT 1

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 infasningsämnen i lista 1 över 
ämnen att ta ställning till (artikel 22e).
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a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna 
förordnings ikraftträdande, tillverkats i 
eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 1 ton eller mer per år och 
tillverkare eller importör.

b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på
1 000 ton eller mer per år och tillverkare 
eller importör.

Ändringsförslag 103
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 i lista 2 över 
ämnen att ta ställning till (artikel 22f.1).

Ändringsförslag 104
ARTIKEL 21, PUNKT 2A (ny)

2a. Artikel 19 skall under en nioårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen i lista 3 över 
ämnen att ta ställning till (artikel 22f.2).

Ändringsförslag 105
ARTIKEL 21, PUNKT 3
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3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna 
förordnings ikraftträdande, tillverkats i 
eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 1 ton eller mer per år och 
tillverkare eller importör.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen i lista 4 över 
ämnen att ta ställning till (artikel 22f.3).

Ändringsförslag 106
ARTIKEL 21, PUNKT 3A (ny)

3a. För att dra nytta av 
övergångsbestämmelserna i punkterna 1–3 
skall varje potentiell registrant av ett 
infasningsämne ha anmält detta ämne till 
ämnesregistret enligt artikel 22a inom de 
frister som föreskrivs i artikeln och med 
bifogande av den information som krävs 
där samt ha fått ett 
förhandsregistreringsnummer för ämnet.

Ändringsförslag 107
ARTIKEL 21, PUNKT 3B (ny)

3b. Rätten att dra nytta av 
övergångsbestämmelserna i punkterna 1–3 
förfaller om en registrant av ett ämne som 
anmälts till ämnesregistret inte inom utsatt 
tid bifogar den kärninformation om ämnet 
som avses i artikel 22c; i och med att rätten 
att dra nytta av övergångsbestämmelserna i 
punkterna 1–4 förfaller blir även det 
förhandsregistreringsnummer som avses i 
artikel 22e.4 ogiltigt. Första meningen 
skall inte tillämpas på ämnen i lista 1 över 
ämnen att ta ställning till (artikel 22e).

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 21, PUNKT 3C (ny)
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3c. Punkt 3b skall inte tillämpas på
isolerade intermediärer som används på
plats eller transporteras.

Ändringsförslag 109
ARTIKEL 21, PUNKT 3D (ny)

3d. För att systemet för hantering av 
kemiska ämnen i varor i enlighet med 
artikel 6 i förening med artikel 54 a–f 
stegvis skall införas skall sektorsspecifika 
riktlinjer införas som ett frivilligt 
instrument sex år efter att denna 
förordning trätt i kraft.

Motivering

För att vi skall få ett funktionerande system för reglering av tillåtna kemiska ämnen i 
distributionskedjan måste det införas en modell med tre faser. Detta skapar garantier för en 
smidig övergång också för de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag 110
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 skall för de syften som 
anges i avdelningarna II och VI betraktas 
som ett registreringsunderlag och en 
utvärdering, och kemikaliemyndigheten skall 
inom ett år efter denna förordnings 
ikraftträdande tilldela anmälan ett 
registreringsnummer.

En utvärdering som före denna 
förordnings ikraftträdande gjorts i enlighet 
med förordning (EEG) nr 793/931 eller 
något annat likvärdigt internationellt 
erkänt förfarande skall för de syften som 
anges i denna avdelning betraktas som ett 
registreringsunderlag och en utvärdering. 
Kemikaliemyndigheten skall inom ett år 
efter denna förordnings ikraftträdande 
tilldela utvärderingen ett 
registreringsnummer.
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________
1 EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

Motivering

Dessa ämnen har utvärderats redan inom ramen för anmälan av nya ämnen eller inom ramen 
för EU:s förordning om existerande ämnen. Dessa utvärderingar måste erkännas. Det vore 
onödigt att kräva att dokumentationen skall lämnas in på nytt.

Ändringsförslag 111
ARTIKEL 22, PUNKT 2

2. Om den mängd av det anmälda ämnet 
som tillverkas eller importeras per 
tillverkare eller importör når nästa 
viktgräns enligt artikel 11, skall den 
ytterligare information som krävs för 
denna viktgräns och för alla lägre 
viktgränser tillhandahållas i enlighet med 
artiklarna 9 och 11, om den inte redan har 
tillhandahållits i enlighet med dessa 
artiklar.

2. Artikel 20 skall tillämpas på ämnen som 
enligt punkt 1 gäller som registrerade.

Motivering

Hänvisningen till mängdintervall kan man klara sig utan (se motiveringen till 
ändringsförslaget till artikel 11). Det räcker med att man tar hänsyn till anmälningsplikterna 
enligt artikel 20.

Ändringsförslag 112
KAPITEL 1A, RUBRIK (ny)

FÖRHANDSREGISTRERING

Ändringsförslag 113
ARTIKEL 22A, RUBRIK (ny)

Artikel 22a
Obligatorisk anmälan till ämnesregistret

Motivering
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Genom avdelning IIa (ny) förpliktas företagen att, i samband med upprättandet av 
ämnesregistret (se artikel 3.20), också anmäla kärninformationen om ämnena (se artikel 22c). 
Här ingår de viktigaste upplysningarna om ämnenas egenskaper samt exponeringen för dem 
och användningen av dem. Utgående från detta kan man göra en prioritering med en lista 
över ämnen att ta ställning till med olika tidsintervall för fortsatt registrering.

Ändringsförslag 114
ARTIKEL 22A, PUNKT 1 (ny)

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall en tillverkare eller 
importör som tillverkar eller importerar ett 
ämne, som sådant eller i en beredning, 
senast 18 månader efter det att denna 
förordning trätt ikraft till 
kemikaliemyndigheten uppge de uppgifter 
som anges i punkt 2 för införande i 
ämnesregistret.

Motivering

Denna rätt kommer framför allt i fråga för nedströmsanvändare som efter det att tidsfristen 
för anmälan till ämnesregistret löpt ut inser att ett viktigt ämne inte anmälts av deras 
leverantör. Man kan inom tidsfristen för efterhandsanmälan hitta en annan leverantör och 
låta efterhandsanmäla ämnet eller själv anmäla ämnet.

Ändringsförslag 115
ARTIKEL 22A, PUNKT 2 (ny)

2. Följande uppgifter skall föras in i det av 
kemikaliemyndigheten enligt artikel 108 
fastställda formuläret:

a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress och kontaktpersonens namn.
b) Information om huruvida 
offentliggörande, i enlighet med 
artikel 22b.2, av tillverkarens eller 
importörens namn och adress medges.
c) Ämnets och, i tillämpliga fall, 
ämnesgruppens namn, inbegripet 
CAS-nummer om det finns tillgängligt.
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d) Information om de toxikologiska och 
ekotoxikologiska endpoints för vilka 
tillverkaren eller importören har tillgång 
till egna relevanta studier med försök på
ryggradsdjur.

e) Uppgift om huruvida ämnet uteslutande 
används som isolerad intermediär som 
används på plats eller transporteras.

f) Uppgift om huruvida tillverkaren eller 
importören är beredd att medverka i ett 
konsortium enligt artikel 10.

Ändringsförslag 116
ARTIKEL 22A, PUNKT 3 (ny)

3. Kemikaliemyndigheten kan i motiverade 
fall, om fristen enligt punkt 1 löpt ut, 
medge efterhandsanmälan till 
ämnesregistret enligt punkt 2. Anmälan 
skall då lämnas in inom en tidsfrist för 
efterhandsanmälan på ytterligare 
6 månader. Även i samband med en 
efterhandsanmälan gäller tidsfristen för 
anmälan om kärninformation enligt 
artikel 22c. Om kemikaliemyndigheten 
avslår en efterhandsanmälan kan detta 
beslut enligt bestämmelserna i artikel 87, 
88 och 89 överklagas.

Ändringsförslag 117
ARTIKEL 22A, PUNKT 4 (ny)
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4. Kemikaliemyndigheten skall enligt 
artikel 22a tilldela anmälan till 
ämnesregistret ett nummer 
(förhandsregistreringsnummer) och notera 
det datum då den mottog anmälan. 
Kemikaliemyndigheten skall utan dröjsmål 
underrätta berörda tillverkare och 
importörer om deras 
förhandsregistreringsnummer och 
anmälningsdatum. Dessutom skall 
kemikaliemyndigheten påminna tillverkare 
och importörer om anmälningsplikterna 
enligt artikel 22c och vilka konsekvenserna 
är om de försummar eller inte uppfyller 
plikterna.

Förhandsregistreringsnumret är ett bevis 
för den preliminära rätten att få tillverka 
eller importera ämnet enligt artikel 21.

Motivering

Vid prioriteringen är ämnets toxiska egenskaper, exponeringens omfattning och 
produktionsvolymen avgörande. Varje ämne skall därmed föras upp på en lista över ämnen 
att ta ställning till och vid en viss tidpunkt registreras. Syftet är att snabbare uppnå en högre 
grad av säkerhet och underlätta konsortiebildning.

Ändringsförslag 118
ARTIKEL 22A, PUNKT 5 (ny)

5. För isolerade intermediärer som 
används på plats eller transporteras skall
punkt 4 gälla analogt på villkor att 
kemikaliemyndigheten tilldelar anmälan 
till ämnesregistret ett registreringsnummer 
enligt artikel 18.1.

Ändringsförslag 119
ARTIKEL 22A, PUNKT 6 (ny)
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6. Nedströmsanvändare skall, i enlighet 
med artikel 22b.2, inom ett år efter att 
ämnesregistret har offentliggjorts 
informera kemikaliemyndigheten om 
eventuella egna studier på ryggradsdjur 
angående toxikologiska och
ekotoxikologiska endpoints. 
Kemikaliemyndigheten skall komplettera 
ämnesregistret och offentliggöra detta 
komplement 30 dagar efter det att fristen 
enligt punkt 5 första meningen har löpt ut.

Ändringsförslag 120
ARTIKEL 22B (ny), RUBRIK

Artikel 22b
Ämnesregister

Motivering

Genom att kemikaliemyndigheten offentliggör ämneslistan/registret uppnås en hög grad av 
insyn i ett tidigt skede.

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 22B, PUNKT 1 (ny)

1. Kemikaliemyndigheten skall föra ett 
ämnesregister med uppgifterna enligt 
artikel 22a.

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 22B, PUNKT 2 (ny)

2. Kemikaliemyndigheten skall, en månad 
efter det att tidsfristen för anmälan enligt 
artikel 22a.1 har löpt ut, offentliggöra 
samtliga anmälda ämnen som införts i 
ämnesregistret. Följande uppgifter skall 
ingå:
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Ändringsförslag 123
ARTIKEL 22B, PUNKT 2, LED A (nytt)

a) Ämnets och, i tillämpliga fall, 
ämnesgruppens namn, inbegripet 
CAS-nummer om sådant finns.

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 22B, PUNKT 2, LED B (nytt)

b) I tillämpliga fall, tillverkarens eller 
importörens namn och adress, om 
offentliggörande av dessa uppgifter medges
i enlighet med artikel 22a.2 b.

Ändringsförslag 125
ARTIKEL 22B, PUNKT 2, LED C (nytt)

c) Uppgift om för vilka toxikologiska och 
ekotoxikologiska endpoints det föreligger 
studier med försök på ryggradsdjur.

Ändringsförslag 126
ARTIKEL 22B, PUNKT 3 (ny)

3. Kemikaliemyndigheten skall, inom en 
månad efter det att tidsfristen för 
efterhandsanmälan löpt ut, offentliggöra 
uppgifter enligt punkt 2 som inkommit vid 
sådana efterhandsanmälningar som 
godkänts i enlighet med artikel 22a.3.

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 22C, RUBRIK (ny)

Artikel 22c
Kärninformation
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Ändringsförslag 128
ARTIKEL 22C, PUNKT 1 (ny)

1. Varje tillverkare eller importör av ett 
ämne som finns infört i ämnesregistret 
skall inom 3 år och 6 månader efter det att 
ämnesregistret offentliggjorts enligt 
artikel 22b.2 anmäla kärninformation för 
alla ämnen till kemikaliemyndigheten 
enligt punkt 2. Första meningen skall inte 
gälla ämnena i lista 1 över ämnen att ta 
ställning till (artikel 22e).

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 22C, PUNKT 2 (ny)

2. Följande uppgifter skall anmälas som 
kärninformation i det av 
kemikaliemyndigheten enligt artikel 108 
fastställda formuläret:

Ändringsförslag 130
ARTIKEL 22C, PUNKT 2, LED A (nytt)

a) Uppgifter om ämnets egenskaper enligt 
bilaga V.

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 22C, PUNKT 2, LED B (nytt)

b) Klassificering och märkning, om sådana
finns.

Ändringsförslag 132
ARTIKEL 22C, PUNKT 2, LED C (nytt)

c) Uppgifter om användningskategorier.
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Ändringsförslag 133
ARTIKEL 22C, PUNKT 2, LED D (nytt)

d) Uppgifter om exponering.

Ändringsförslag 134
ARTIKEL 22C, PUNKT 2, LED E (nytt)

e) Inordning i lista 2 över ämnen att ta 
ställning till enligt artikel 22f.1 b, vid 
behov.

Ändringsförslag 135
ARTIKEL 22C, PUNKT 3 (ny)

3. Kemikaliemyndigheten kan i motiverade 
fall, om fristen enligt punkt 1 löpt ut, 
medge en efterhandsanmälan av 
kärninformation enligt punkt 2, som då
skall lämnas in inom en tidsfrist för 
efterhandsanmälan på ytterligare 
6 månader, samt av uppgifter enligt 
artikel 22a.2 för ett ämne som finns infört i 
ämnesregistret. I sådana fall tilldelar 
kemikaliemyndigheten den 
tillverkare/importör som i en 
efterhandsanmälan lämnar ovannämnda 
information ett 
förhandsregistreringsnummer. 

Ändringsförslag 136
ARTIKEL 22C, PUNKT 4 (ny)
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4. Med undantag för monomerer som 
används som isolerade intermediärer som 
används på plats eller transporteras skall 
punkterna 1–5 ej tillämpas på isolerade 
intermediärer som används på plats och 
transporteras. Tillverkare eller importörer 
av dessa ämnen skall emellertid enligt 
punkt 2a ta fram nämnda information om 
ämnets egenskaper enligt bilaga V med 
undantag för information om
allergiframkallande egenskaper. Denna 
information skall på begäran finnas 
tillgänglig för berörda myndigheter inom 
ramen för officiella kontroller (artikel 122) 
och för kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 22C, PUNKT 5 (ny)

5. Artikel 10 och artikel 18.2,
meningarna 1 och 3 ff, samt artikel 18.3 
och 18.4 skall äga motsvarande 
tillämpning.

Ändringsförslag 138
KAPITEL 3, RUBRIK(ny)

PRIORITERINGAR VID 
REGISTRERINGEN UNDER 

ÖVERGÅNGSPERIODEN

Ändringsförslag 139
ARTIKEL 22E (ny)

Artikel 22e

Ämnen i lista 1 över ämnen att ta ställning 
till

1. Ämnen i lista 1 över ämnen att ta 
ställning till skall registreras inom fem år 
efter denna förordnings ikraftträdande.
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2. Offentliggörande av lista 1 över ämnen 
att ta ställning till och övriga 
kompletteringar och ändringar skall ske i 
enlighet med artikel 22b.2 d och samtidigt 
som ämnesregistret offentliggörs.

Ändringsförslag 140
ARTIKEL 22F (ny)

Artikel 22f
Ämnen i lista 2, 3 och 4 över ämnen att ta 

ställning till

1. Ämnen i lista 2 över ämnen att ta 
ställning till skall registreras inom sju år 
efter denna förordnings ikraftträdande.
2. Ämnen i lista 3 över ämnen att ta 
ställning till skall registreras inom nio år 
efter denna förordnings ikraftträdande.

3. Ämnen i lista 4 över ämnen att ta 
ställning till skall registreras inom elva år 
efter denna förordnings ikraftträdande.

4. Kemikaliemyndigheten skall inom en 
månad efter utgången av den i artikel 22c.1 
avsedda fristen för anmälan av 
kärninformation offentliggöra listorna 2, 3 
och 4 över ämnen att ta ställning till. Om 
listorna över ämnen att ta ställning till, i 
enlighet med artikel 22d.2 andra meningen 
och artikel 22d.3, kompletteras eller ändras 
till följd av tillåtna efterhandsanmälningar 
av kärninformation (artikel 22c.3) skall 
kemikaliemyndigheten offentliggöra dessa 
kompletteringar eller ändringar inom en 
månad efter utgången av den frist för 
efterhandsanmälan som avses i 
artikel 22c.3.

Ändringsförslag 141
ARTIKEL 25, PUNKT 5
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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 sin andel av 
kostnaderna, beräknat i enlighet med 
punkt 8a.

Ändringsförslag 142
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 skall på
begäran förklaras verkställbar av nationell 
domstol.

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 sin
andel av kostnaden beräknad i enlighet med 
punkt 8a, och denna fordran skall på begäran 
förklaras verkställbar av nationell domstol.

Ändringsförslag 143
ARTIKEL 25, PUNKT 8A (ny)



AD\576536SV.doc 61/116 PE 357.691v03-00

SV

8a. Kemikaliemyndigheten skall öppna ett 
löpande konto för samtliga registranter. 
Kostnaden för den första registreringen 
skall kontrolleras av 
kemikaliemyndigheten. Alla eventuella 
senare registranter som delar eller drar 
nytta av den ursprungliga registreringen 
skall betala ett belopp som motsvarar deras 
andel av den ursprungliga totalkostnaden, 
vilket innebär att varje ny registrant betalar 
en lägre tillträdeskostnad samtidigt som 
tillträdeskostnaden för de redan befintliga 
registranterna också sänks. De redan 
befintliga registranterna skall i samband 
med den kostnadssänkning som den nya 
registranten medför ersättas (krediteras) i 
förhållande till sin andel av totalkostnaden.

Motivering

Syftet är att göra alla registranter intresserade av att dela sin registrering så snart som 
möjligt med så många andra som möjligt för att minska sin finansieringsbörda.

Ändringsförslag 144
ARTIKEL 26

Artikel 26 utgår

Skyldighet att förhandsregistrera 
infasningsämnen

1. För att dra nytta av 
övergångsbestämmelserna i artikel 21 skall 
varje potentiell registrant av ett 
infasningsämne lämna all nedanstående 
information till kemikaliemyndigheten, i 
det formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:

a) Ämnets och, i tillämpliga fall, 
ämnesgruppens namn, inbegripet Einecs- 
och CAS-nummer om dessa finns 
tillgängliga.

b) Sitt namn och adress och 
kontaktpersonens namn.
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c) Den planerade tidsfristen för 
registreringen/mängdintervall.
d) Uppgift om de fysikalisk-kemiska, 
toxikologiska och ekotoxikologiska 
endpoints/egenskaper för vilka den 
potentiella registranten har tillgång till 
relevanta undersökningar eller information 
i enlighet med de eventuella 
informationskrav som gäller för 
registreringen.

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
Den potentiella registranten får begränsa 
den information som lämnas enligt första 
stycket till de endpoints/egenskaper för 
vilka det krävts tester.
2. Den information som avses i punkt 1 
skall tillhandahållas senast 18 månader
före

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,

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

3. Registranter som inte tillhandahåller den 
information som krävs enligt punkt 1 skall 
inte kunna åberopa artikel 21.
4. De som tillverkar eller importerar 
infasningsämnen i mindre mängder än 
1 ton per år samt nedströmsanvändare får 
lämna den information som avses i punkt 1 
till kemikaliemyndigheten, i det formulär 
som kemikaliemyndigheten fastställer i 
enlighet med artikel 108.



AD\576536SV.doc 63/116 PE 357.691v03-00

SV

5. Kemikaliemyndigheten skall lagra den 
information som lämnas enligt punkterna 
1–4 i en databas. Den skall ge de tillverkare 
eller importörer som har lämnat 
information om ett ämne i enlighet med 
punkterna 1–4 tillgång till de data som 
lagrats om det ämnet. De behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna skall 
också ha tillgång till dessa data.

Motivering

Utgår ur avdelning III, eftersom förhandsregistreringen systematiskt bör regleras i avdelning 
IIa om registrering (framför allt artiklarna 20a och 22a). Förhandsregistrering är inte 
nödvändigt för att djurförsöken skall kunna minskas.

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 27, PUNKT 1

1. Alla tillverkare och importörer som har 
lämnat information om samma 
infasningsämne till kemikaliemyndigheten i 
enlighet med artikel 26 skall delta i ett forum 
för informationsutbyte om ämnen (nedan 
”forumet”).

1. Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som har lämnat 
information om samma infasningsämne till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 22a skall delta i ett forum för 
informationsutbyte om ämnen (nedan 
”forumet”).

Motivering

Nedströmsanvändare bör ha tillgång till forumet för att kunna utbyta information om risker 
och exponering. Ändringsförslaget är en följd av att artikel 26 utgår. Informationen skall nu 
anmälas till ämnesregistret med stöd av artikel 22a.

Ändringsförslag 146
ARTIKEL 28, PUNKT 1
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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 det 
ämnesregister som avses i artikel 22b 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.

Motivering

En ändring till följd av att artikel 26 utgår. Informationen finns nu i stället i det 
ämnesregister som det talas om i artikel 22b.

En begäran om att ta del av undersökningar i samband med försök på ryggradsdjur bör inte 
vara anknuten till någon tidsfrist, eftersom det kan hända att undersökningarna behövs redan 
då kärninformation av det slag som avses i artikel 22c skall sammanställas eller vid 
tidpunkten för registreringen. Dessutom måste man kunna ingå med en sådan begäran i ett 
tidigare skede, till exempel om registreringen skall ske tidigare.

Ändringsförslag 147
ARTIKEL 28, PUNKT 2

2. Om en relevant undersökning som 
omfattar försök på ryggradsdjur inte är 
tillgänglig inom forumet skall deltagaren 
kontakta andra deltagare i forumet som har 
lämnat information om samma eller liknande 
användningar av ämnet och som kan behöva 
utföra den aktuella undersökningen. De skall 
vidta alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse om vem som skall utföra 
undersökningen på de andra deltagarnas 
vägnar.

2. Om en relevant undersökning som 
omfattar försök på ryggradsdjur inte är 
tillgänglig inom forumet skall deltagaren 
kontakta andra deltagare i forumet som har 
lämnat information om samma eller liknande 
användningar av ämnet eller om 
användnings- och exponeringskategorier
och som kan behöva utföra den aktuella 
undersökningen. De skall vidta alla rimliga 
åtgärder för att nå en överenskommelse om 
vem som skall utföra undersökningen på de 
andra deltagarnas vägnar.

Ändringsförslag 148
ARTIKEL 28A (ny)
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Artikel 28a

Behörighet och rättsligt skydd
1. Om inte annat föreskrivs skall
kemikaliemyndigheten vara behörig att 
fatta beslut i enlighet med denna 
avdelning.
2. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar i enlighet med denna avdelning får 
överklagas i enlighet med bestämmelserna i 
artiklarna 87, 88 och 89.

Motivering

Det måste uttryckligen sägas ut att kemikaliemyndigheten skall vara behörig att fatta beslut i 
enlighet med hela avdelning III. I stället för att räknas upp punkt för punkt bör rätten att 
överklaga här fastställas centralt.

Ändringsförslag 149
ARTIKEL 29, STYCKE 1A (nytt)

Det ovansagda gäller inte ämnen och 
beredningar som släpps ut på marknaden i 
mängder på under 1 kg per år eller i form 
av en engångsleverans för vetenskaplig 
forskning och utveckling.

Motivering

Det är inte rimligt att det skall behövas säkerhetsdatablad också för de allra minsta 
mängderna eller för engångsleveranser (exempelvis till universitetslärare).

Ändringsförslag 150
ARTIKEL 29, PUNKT 6, STYCKE 2

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

Om en kemikaliesäkerhetsbedömning görs 
skall de berörda användnings- och
exponeringskategorierna samt en
beskrivning över exponeringsscenarierna 
ingå som en bilaga till säkerhetsdatabladet 
och/eller göras tillgängliga på elektronisk 
väg.

Motivering
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Användnings- och exponeringskategorierna är det huvudsakliga medlet för strukturerad 
överföring av information om riskhanteringsåtgärder, målvärden för exponeringen (t.ex. 
DNEL och PNEC) och användningsbetingelserna utmed distributionskedjan. De är till hjälp 
för aktörerna i distributionskedjan vid riskbedömningen och till nytta då det skall 
sammanställas säkerhetsdatablad för nästa aktör inom denna kedja.

Ändringsförslag 151
ARTIKEL 29, PUNKT 7

7. För identifierade användningar skall 
nedströmsanvändaren använda tillämplig 
information från det säkerhetsdatablad som 
leverantören tillhandahållit.

7. För identifierade exponeringskategorier
skall nedströmsanvändaren använda 
tillämplig information från det 
säkerhetsdatablad som leverantören 
tillhandahållit.

Motivering

Det vore onödigt om man, bara för det att denna förordning trätt i kraft, blev tvungen att än 
en gång skicka ut säkerhetsdatablad, trots att mottagarna av leveranserna redan fått sådana.

Ändringsförslag 152
ARTIKEL 29, PUNKT 8

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 det inte 
redan före denna förordnings 
ikraftträdande utarbetats ett 
säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i 
artikel 29.6. Leverantörerna skall utan 
dröjsmål uppdatera det

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 29.7.

Ändringsförslag 153
ARTIKEL 30, PUNKT 1, LED A

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

utgår
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Motivering

Det är inte rimligt att registreringsnummer måste finnas med i säkerhetsdatabladet för ämnen 
som ingår i beredningar och inte anses farliga, medan man i säkerhetsdatabladet för farliga 
beredningar måste ange endast de farliga ämnena som ingår där, med angivande av 
registreringsnummer, och inte de ofarliga.

Ändringsförslag 154
ARTIKEL 30a (ny)

Artikel 30a

Skyldighet att vidarebefordra information 
om ämnen som ingår i varor

1. En aktör i distributionskedjan som i en 
vara tillsätter ett ämne vilket som sådant 
eller i en beredning uppfyller 
tillståndskriterierna enligt artikel 54 a–f 
och/eller kriterierna för att klassificeras 
som farligt enligt direktiv 67/548 skall på
begäran informera en aktör längre ned i 
distributionskedjan om att varan innehåller 
det aktuella ämnet.

2. Kommissionen skall besluta om hur den 
information som avses i denna artikel skall 
tillhandahållas enligt det förfarande som 
avses i artikel 130.3.

3. En tillverkare eller importör av en vara 
skall på begäran informera konsumenterna 
om följande:
a) Huruvida varan innehåller några 
ämnen som uppfyller tillståndskriterierna 
enligt artikel 54.

b) Om så är fallet, vilka sådana ämnen som 
ingår i varan.

Motivering

REACH kräver ett informationsflöde genom distributionskedjan från kemikalietillverkaren till 
nedströmsanvändarna av kemikalierna. Informationsflödet upphör dock när en kemikalie 
införlivas med en vara. Genom detta ändringsförslag säkerställs det att aktörer längre ned i 
varudistributionskedjan erhåller information som gör det möjligt att bidra till bättre 
riskhantering av kemikalieanvändningen i varor. Denna information behövs också för att 
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tillverkare/användare av varor skall kunna efterleva annan gemenskapslagstiftning (t.ex. 
direktivet om produktsäkerhet och direktivet om leksaker) och för att man skall kunna 
informera konsumenterna.

Ändringsförslag 155
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 underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 
levererar ett ämne om sin användning av 
ämnet eller om användnings- och 
exponeringskategorier; denna användning 
skall då betraktas som en identifierad 
användning enligt artikel 3.25 och 3.30. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan ta hänsyn 
till den i sin kemikaliesäkerhetsbedömning.

Motivering

I stället för att ange enskilda användningar bör det räcka med att man anger användnings- 
och exponeringskategorier, så att de som mottar leveranserna inte behöver avslöja några 
affärshemligheter eller andra liknande konfidentiella data för sina leverantörer.

En nedströmsanvändare måste kunna ange en eller flera ytterligare användnings- och 
exponeringskategorier för sin leverantör. Användnings- och exponeringskategorierna bör 
ligga till grund för informationen utmed distributionskedjan. Användnings- och 
exponeringskategorierna är det huvudsakliga medlet för strukturerad överföring av 
information om riskhanteringsåtgärder, målvärden för exponeringen (t.ex. DNEL och PNEC) 
och användningsbetingelserna utmed distributionskedjan. De är till hjälp för aktörerna i 
distributionskedjan vid riskbedömningen och till nytta då det skall sammanställas 
säkerhetsdatablad för nästa aktör inom denna kedja.

Ändringsförslag 156
ARTIKEL 34, PUNKT 3
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3. För registrerade ämnen skall tillverkaren 
eller importören uppfylla kraven i artikel 13 
före nästa leverans till den 
nedströmsanvändare som gjort begäran, 
under förutsättning att begäran gjordes minst 
en månad före leveransen, eller inom en 
månad efter begäran, beroende på vilket som 
infaller senare. För infasningsämnen skall 
tillverkaren eller importören tillgodose denna 
begäran och uppfylla kraven i artikel 13 inom 
den relevanta tidsfrist som anges i artikel 21, 
under förutsättning att nedströmsanvändaren 
gör denna begäran minst tolv månader innan 
den aktuella tidsfristen löper ut.

3. För registrerade ämnen skall tillverkaren 
eller importören uppfylla kraven i artikel 13 
före nästa leverans till den 
nedströmsanvändare som gjort begäran 
angående en användning eller
användnings- och exponeringskategorier, 
under förutsättning att begäran gjordes minst 
en månad före leveransen, eller inom en 
månad efter begäran, beroende på vilket som 
infaller senare. För infasningsämnen skall 
tillverkaren eller importören tillgodose denna 
begäran och uppfylla kraven i artikel 13 inom 
den relevanta tidsfrist som anges i artikel 21, 
under förutsättning att nedströmsanvändaren 
gör denna begäran minst tolv månader innan 
den aktuella tidsfristen löper ut.

Ändringsförslag 157
ARTIKEL 34, PUNKT 4, STYCKE 1

4. Nedströmsanvändare av ett ämne – som 
sådant eller i en beredning – skall utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med 
bilaga XI för alla användningar som inte 
uppfyller de villkor som beskrivs i det 
exponeringsscenario som meddelats dem i ett 
säkerhetsdatablad.

4. Nedströmsanvändare av ett ämne – som 
sådant eller i en beredning – skall utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med 
bilaga XI för alla användningar eller 
användnings- och exponeringskategorier
som inte uppfyller de villkor som beskrivs i 
det exponeringsscenario eller de angivna
användnings- och exponeringskategorier 
som meddelats dem i ett säkerhetsdatablad.

Motivering

Nedströmsanvändare, framför allt små och medelstora företag, skall inte behöva utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport varje gång ett ämne används annorlunda, utan bara om ämnet 
används på annat sätt än vad som beskrivits i användnings- och exponeringskategorierna.

Ändringsförslag 158
ARTIKEL 35, PUNKT 1
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1. Innan en nedströmsanvändare inleder en 
viss användning av ett ämne som har 
registrerats av en aktör längre upp i 
distributionskedjan i enlighet med artikel 5 
eller 16 skall nedströmsanvändaren delge 
kemikaliemyndigheten den information som 
anges i punkt 2 i denna artikel, om det 
säkerhetsdatablad som tillhandahålls 
nedströmsanvändaren omfattar ett 
exponeringsscenario och 
nedströmsanvändarens användning av ämnet 
inte uppfyller de villkor som anges i detta 
exponeringsscenario.

1. Innan en nedströmsanvändare inleder en 
viss användning av ett ämne i enlighet med 
en användnings- och exponeringskategori
som har registrerats av en aktör längre upp i 
distributionskedjan i enlighet med artikel 5 
eller 16 skall nedströmsanvändaren delge 
kemikaliemyndigheten den information som 
anges i punkt 2 i denna artikel, om det 
säkerhetsdatablad som tillhandahålls 
nedströmsanvändaren omfattar ett 
exponeringsscenario eller en användnings- 
och exponeringskategori och 
nedströmsanvändarens användning av ämnet 
inte uppfyller de villkor som där anges.

Ändringsförslag 159
ARTIKEL 35, PUNKT 2, LED E

e) En kortfattad och allmän beskrivning av 
användningen.

e) En kortfattad och allmän beskrivning av 
användningen eller användnings- och 
exponeringskategorierna.

Ändringsförslag 160
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 39-46
skall den behöriga myndigheten vara 
kemikaliemyndigheten. Ett antal 
förfaranden kan emellertid delegeras 
genom protokoll till medlemsstaternas 
behöriga myndigheter.

Motivering

Om det skall kunna skapas verkligt lika förutsättningar för alla måste kemikaliemyndigheten 
ges större mandat och ansvar. Den bör därför ansvara för utvärderingen på gemenskapsnivå, 
med bistånd av och i samråd med medlemsstaternas myndigheter och den 
medlemsstatskommitté som fungerar som teknisk rådgivande kommitté inom 
REACH-systemet. Det är viktigt att skapa samma förutsättningar för alla nationella 
myndigheter.

Ändringsförslag 161
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ARTIKEL 38, PUNKT 1A (ny)

1a. För de syften som avses i 
artiklarna 39-43 skall den 
medlemsstatskommitté som avses i 
artikel 72 e, när så är lämpligt, uppmanas 
att lämna ett yttrande.

Motivering

Kemikaliemyndigheten skall samråda och samarbeta med medlemsstaternas myndigheter, 
men skall ensam ha det fulla ansvaret för alla beslut som fattas.

Ändringsförslag 162
ARTIKEL 38, PUNKT 2

2. Om flera tillverkare eller importörer har 
bildat ett konsortium enligt artikel 10 eller 
17 skall den behöriga myndigheten vara 
den myndighet som utsetts för den 
tillverkare eller importör som lämnar in 
data till kemikaliemyndigheten på de andra 
medlemmarnas vägnar i enlighet med 
artikel 10 eller 17.

utgår

Ändringsförslag 163
ARTIKEL 39

Artikel 39 utgår

Granskning av testningsförslag
1. Den behöriga myndigheten skall granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna VII och VIII.

2. På grundval av granskningen enligt 
punkt 1 skall den behöriga myndigheten 
utarbeta ett förslag till ett av följande 
beslut, som skall fattas i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 48 och 49:
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a) Ett beslut där det krävs att den berörda 
registranten eller nedströmsanvändaren 
skall göra de föreslagna testerna och där 
det fastställs en tidsfrist för inlämnande av 
en sammanfattning av testresultaten eller 
en fyllig rapportsammanfattning om så
krävs enligt bilaga I.
b) Ett beslut enligt punkt a, men med en 
ändring av villkoren för testens 
genomförande.

c) Ett beslut om att avslå testningsförslaget.
3. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten.

Motivering

Testningsförslag behöver inte läggas fram, eftersom all information som behövs med tanke på
en trygg användning har lagts fram redan vid registreringen. Granskning genom den 
behöriga myndigheten, alltså kemikaliemyndigheten, bortfaller således.

Ändringsförslag 164
ARTIKEL 40, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. Kemikaliemyndigheten får granska ett 
registreringsunderlag för att kontrollera 
följande:

Ändringsförslag 165
ARTIKEL 40, PUNKT 1, LED A

a) Att informationen i den tekniska 
dokumentation som tillhandahållits enligt 
artikel 9 uppfyller kraven i artiklarna 9, 11
och 12, och med bilagorna IV–VIII.

a) Att informationen i den tekniska 
dokumentation som tillhandahållits enligt 
artiklarna 9, 12 och 13 uppfyller kraven i 
dessa artiklar med de därtill hörande
bilagorna.

Ändringsförslag 166
ARTIKEL 40, PUNKT 1, LED B
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b) Att anpassningarna av 
standardinformationskraven och de skäl 
för dessa anpassningar som angetts i den 
tekniska dokumentationen överensstämmer 
med de regler som gäller för sådana 
anpassningar enligt bilagorna VI–VIII och 
med de allmänna regler som anges i 
bilaga IX.

utgår

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör i princip få behörighet att granska all inkommen dokumentation.

Ändringsförslag 167
ARTIKEL 40, PUNKT 2

2. På grundval av den granskning som gjorts 
enligt punkt 1 får den behöriga 
myndigheten utarbeta ett förslag till beslut 
där det krävs att registranten skall 
tillhandahålla den information som är 
nödvändig för att bringa 
registreringsunderlaget i överensstämmelse 
med de gällande informationskraven; detta 
beslut skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 48 och 49.

2. På grundval av den granskning som gjorts 
enligt punkt 1 får kemikaliemyndigheten
utarbeta ett förslag till beslut där det krävs 
att registranten skall tillhandahålla den 
information som är nödvändig för att bringa 
registreringsunderlaget i överensstämmelse 
med de gällande informationskraven; detta 
beslut skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 48 och 49.

Ändringsförslag 168
ARTIKEL 41, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall granska 
all information som lämnas som en följd av 
ett beslut som fattats enligt artikel 39 eller 
40, och om nödvändigt utarbeta lämpliga 
förslag till beslut enligt samma artiklar.

1. Kemikaliemyndigheten skall granska all 
information som lämnas som en följd av ett 
beslut som fattats enligt artikel 40, och om 
nödvändigt utarbeta lämpliga förslag till 
beslut enligt samma artikel.

Ändringsförslag 169
ARTIKEL 41, PUNKT 2
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2. När utvärderingen av 
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.

2. När utvärderingen av 
registreringsunderlaget är avslutad skall 
kemikaliemyndigheten underrätta 
kommissionen, registranten och de behöriga 
myndigheterna i de övriga medlemsstaterna 
om sina slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas för de ändamål 
som avses i artiklarna 56.3 och 66.2 och 
hur detta skall ske.

Motivering

Den vid utvärderingen erhållna informationen skall eventuellt användas vid tillstånds- och 
begränsningsförfaranden.

Ändringsförslag 170
ARTIKEL 42

Artikel 42 utgår

Förfarande och tidsfrister för granskning 
av testningsförslag

1. En behörig myndighet som börjar 
utvärdera ett testningsförslag enligt 
artikel 39 skall anmäla detta till 
kemikaliemyndigheten.
2. Den behöriga myndigheten skall 
utarbeta ett förslag till beslut i enlighet med 
artikel 39.2 inom 120 dagar efter det att 
den erhållit ett registreringsunderlag eller 
en nedströmsanvändarrapport med 
testningsförslag från 
kemikaliemyndigheten.

3. För infasningsämnen skall den behöriga 
myndigheten utarbeta förslag till beslut i 
enlighet med artikel 39.2
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a) inom fem år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft, för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom 
den tidsfrist som avses i artikel 21.1 och 
som omfattar förslag till testning för att 
uppfylla informationskraven i bilagorna 
VII och VIII,
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,

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

4. När en medlemsstats behöriga 
myndighet avslutar utvärderingen av ett 
infasningsämne enligt artikel 39 skall den
underrätta kemikaliemyndigheten om 
detta.

Motivering

All information som behövs med tanke på en trygg användning har lagts fram redan vid 
registreringen. Granskning genom den behöriga myndigheten och tillhörande anmälan till 
kemikaliemyndigheten bortfaller således.

Ändringsförslag 171
ARTIKEL 43, PUNKT 1

1. En behörig myndighet som börjar 
utvärdera registreringsunderlagets 
överensstämmelse enligt artikel 40 skall 
anmäla detta till kemikaliemyndigheten.

utgår

Motivering

Testningsförslag behöver inte läggas fram, eftersom all information som behövs med tanke på
en trygg användning har lagts fram redan vid registreringen.
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Ändringsförslag 172
ARTIKEL 43, PUNKT 2

2. Den behöriga myndigheten skall inom 
tolv månader från det att utvärderingen av 
ämnet inleds utarbeta ett förslag till beslut i 
enlighet med artikel 40.2.

2. Kemikaliemyndigheten skall inom tolv 
månader från det att utvärderingen av ämnet 
inleds utarbeta ett förslag till beslut i enlighet 
med artikel 40.2.

Ändringsförslag 173
ARTIKEL 43, PUNKT 3

3. När en medlemsstats behöriga 
myndighet avslutar utvärderingen av ett 
infasningsämne enligt artikel 40 skall den 
underrätta kemikaliemyndigheten om 
detta.

utgår

Ändringsförslag 174
ARTIKEL 43A

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

För att få till stånd ett enhetligt
tillvägagångssätt med insyn skall 
kemikaliemyndigheten ta fram riskbaserade
kriterier för beslut om urval av ämnen som 
skall utvärderas. Kriterierna för utvärdering 
skall omfatta hänsynstagande till data om 
faror, exponeringsdata och 
rekommenderade riskhanteringsåtgärder. I
kriterierna skall nämnas under vilka 
omständigheter det inte räcker med den 
information som tillhandahållits i enlighet 
med avdelning II samt den utvärdering av 
registreringsunderlag som gjorts i enlighet 
med avdelning VI för att det skall kunna 
göras en riskbedömning av ett ämne och 
dess identifierade användningar och 
riskerna skall kunna hanteras.

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste ha kriterier för att kunna motivera ett beslut om en fortsatt 
utvärdering och motiveringen måste ske på insynsmedgivande grunder.
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Ändringsförslag 175
ARTIKEL 43B, PUNKT 1

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

1. Om kemikaliemyndigheten anser att en
utvärdering av ett ämne är nödvändig skall 
den fatta ett beslut om detta i enlighet med 
artiklarna 43a, 48 och 49.

Om kemikaliemyndigheten beslutar att en 
utvärdering är nödvändig skall den ta med 
det ifrågavarande ämnet i en löpande plan, 
för de ändamål som avses i 
artiklarna 44-46. Denna plan skall 
prioriteras utifrån den risk som föreligger.

a) Strukturell likhet med kända 
problemämnen eller ämnen som är 
långlivade och kan bioackumuleras, vilket 
detta tyder på att ämnet eller en eller flera 
av dess omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att det är långlivat och 
kan bioackumuleras.

b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.

Motivering

Utvärderingen av ett ämne kan inledas först när kriterierna i enlighet med artikel 43 är 
uppfyllda.

Ändringsförslag 176
ARTIKEL 43B, PUNKT 2
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2. En löpande plan enligt punkt 1 skall 
omfatta en period på tre år; den skall 
uppdateras årligen och skall innehålla 
uppgifter om vilka ämnen medlemsstaten
planerar att utvärdera varje år. 
Medlemsstaterna skall lämna den löpande 
planen till kemikaliemyndigheten och de 
övriga medlemsstaterna senast den 
28 februari varje år. Kemikaliemyndigheten 
får komma med synpunkter och
medlemsstaterna får sända sina synpunkter 
till kemikaliemyndigheten eller anmäla sitt 
intresse av att utvärdera ett ämne senast den 
31 mars varje år.

2. En löpande gemenskapsplan enligt 
punkt 1 skall omfatta en period på tre år; den 
skall uppdateras årligen och skall innehålla 
uppgifter om vilka ämnen varje medlemsstat
kommer att uppmanas att utvärdera varje 
år. Kemikaliemyndigheten skall lämna den 
löpande gemenskapsplanen till 
medlemsstaternas myndigheter senast den 
28 februari varje år. Medlemsstaterna får 
sända sina synpunkter till 
kemikaliemyndigheten eller anmäla sitt 
intresse av att utvärdera ett ämne senast den 
31 mars varje år.

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör ansvara för att utarbeta löpande gemenskapsplaner för 
utvärdering av ämnen. Dessa utvärderingar skall sedan överlåtas på de nationella 
myndigheterna på basis av know-how. På det sättet utnyttjas de tillgängliga resurserna på
gemenskapsnivå på bästa sätt.

Ändringsförslag 177
ARTIKEL 43B, PUNKT 3

3. Om det inte inkommit några synpunkter på
en löpande plan eller ingen annan 
medlemsstat har anmält sitt intresse får 
medlemsstaten anta denna löpande plan. 
Den behöriga myndigheten skall vara den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat som 
har tagit upp ämnet i sin definitiva löpande 
plan.

3. Om det inte inkommit några synpunkter på
en löpande gemenskapsplan skall denna 
löpande plan betraktas som antagen. Den 
behöriga myndigheten skall vara den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat som 
kemikaliemyndigheten har utsett för 
uppgiften att genomföra utvärderingen av 
ämnet i den definitiva löpande 
gemenskapsplanen.

Motivering

Efter att ha utarbetat den löpande gemenskapsplanen för utvärdering av ämnen skall 
kemikaliemyndigheten fördela ämnesutvärderingarna mellan medlemsstaternas myndigheter 
på basis av know-how.

Ändringsförslag 178
ARTIKEL 43B, PUNKT 4
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4. Om två eller flera medlemsstater har tagit 
upp samma ämne i sina löpande planer 
eller om de, efter inlämnande av de 
löpande planerna, har anmält intresse av att 
utvärdera samma ämne skall det förfarande 
som anges i andra, tredje och fjärde stycket 
tillämpas för att avgöra vilken myndighet 
som skall fungera som behörig myndighet för 
de syften som avses i artiklarna 44, 45 och 
46.

4. Om två eller flera medlemsstater har 
anmält intresse av att utvärdera samma ämne 
skall det förfarande som anges i andra, tredje 
och fjärde stycket tillämpas för att avgöra 
vilken myndighet som skall fungera som 
behörig myndighet för de syften som avses i 
artiklarna 44, 45 och 46.

Kemikaliemyndigheten skall remittera 
ärendet till den medlemsstatskommitté som 
avses i artikel 72.1 e (nedan 
”medlemsstatskommittén”) för att denna 
skall besluta vilken myndighet som skall 
fungera som behörig myndighet; den skall 
härvid beakta principen att fördelningen av 
ämnena mellan medlemsstaterna skall 
återspegla deras andel av gemenskapens 
samlade bruttonationalprodukt. Om möjligt 
skall man ge företräde till medlemsstater 
som redan har utvärderat 
registreringsunderlag för det berörda 
ämnet i enlighet med artiklarna 39–43.

Kemikaliemyndigheten skall remittera 
ärendet till den medlemsstatskommitté som 
avses i artikel 72.1 e (nedan 
”medlemsstatskommittén”) för att denna 
skall besluta vilken myndighet som skall 
fungera som behörig myndighet; den skall 
härvid beakta principen att fördelningen av 
ämnena mellan medlemsstaterna skall 
återspegla deras tekniska kapacitet att 
utveckla den löpande gemenskapsplanen 
och en jämlikt fördelad andel mellan 
medlemsstaterna av effekterna av det 
tekniska kapacitetsbyggandet till följd av 
REACH-direktivet.

Om medlemsstatskommittén inom 60 dagar 
från remitteringen når en enhällig 
överenskommelse skall de berörda 
medlemsstaterna anta sina definitiva
löpande planer i enlighet därmed. Den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
som har tagit upp ämnet i sin definitiva 
löpande plan skall fungera som behörig 
myndighet.

Om medlemsstatskommittén inom 60 dagar 
från remitteringen når en enhällig 
överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten anta den definitiva 
löpande gemenskapsplanen i enlighet 
därmed.

Om medlemsstatskommittén inte når någon 
enhetlig överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten redovisa de 
motstridiga ståndpunkterna för 
kommissionen, som skall besluta vilken 
myndighet som skall fungera som behörig 
myndighet i enlighet med förfarandet i artikel 
130.3; medlemsstaterna skall anta sina
definitiva löpande planer i enlighet därmed.

Om medlemsstatskommittén inte når någon 
enhetlig överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten redovisa de 
motstridiga ståndpunkterna för 
kommissionen, som skall besluta vilken 
myndighet som skall fungera som behörig 
myndighet i enlighet med förfarandet i artikel 
130.3; kemikaliemyndigheten skall anta den 
definitiva löpande gemenskapsplanen i 
enlighet därmed.

Motivering
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Detta är en uppenbar följd av att kemikaliemyndigheten ges i ansvar att utarbeta den löpande 
gemenskapsplanen.

Ändringsförslag 179
ARTIKEL 43B, PUNKT 5

5. Så snart det fastställts vilken myndighet 
som skall fungera som behörig myndighet 
skall kemikaliemyndigheten offentliggöra 
de löpande planerna på sin webbplats.

utgår

Ändringsförslag 180
ARTIKEL 43B, PUNKT 6

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

6. Den behöriga myndighet som fastställts i 
enlighet med punkterna 3 och 4 skall 
utvärdera alla ämnen som den tilldelats i 
enlighet med detta kapitel.

Ändringsförslag 181
ARTIKEL 44, PUNKT 1

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

1. Om kemikaliemyndigheten anser att det 
krävs ytterligare information, utöver vad som
erfordras enligt artiklarna 9, 12 och 13, 
skall den utarbeta ett förslag till beslut, med 
angivande av skäl, i vilket det krävs att 
registranten skall lämna ytterligare 
information. Beslutet skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 48 och 49.

Motivering

Kemikaliemyndigheten kan i motiverade enskilda fall fatta beslut om att kräva in ytterligare 
information.
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Ändringsförslag 182
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 eller 
registranterna om detta inom tolv månader 
från det att utvärderingen av ämnet inleddes. 
Om denna tidsfrist överskrids skall 
utvärderingen anses vara avslutad.

Ändringsförslag 183
ARTIKEL 45, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall grunda 
sin utvärdering av ett ämne på eventuella 
tidigare utvärderingar enligt denna avdelning. 
Ett förslag till beslut enligt artikel 44 i vilket 
det krävs ytterligare information får endast 
motiveras av ändrade omständigheter eller av 
att nya kunskaper förvärvats.

1. Kemikaliemyndigheten skall grunda sin 
utvärdering av ett ämne på eventuella 
tidigare utvärderingar enligt denna avdelning. 
Ett förslag till beslut enligt artikel 44 i vilket 
det krävs ytterligare information får endast 
motiveras av ändrade omständigheter eller av 
att nya kunskaper förvärvats.

Ändringsförslag 184
ARTIKEL 45, PUNKT 2

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

utgår

Motivering

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet.

Ändringsförslag 185
ARTIKEL 46, PUNKT 1
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1. Den behöriga myndigheten skall granska 
all information som lämnas in som en följd av 
ett beslut som fattats enligt artikel 44, och 
om nödvändigt utarbeta ett förslag till beslut 
enligt samma artikel.

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

Ändringsförslag 186
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 ändamål 
som avses i artiklarna 56.3 och 66.2 och 
hur detta skall ske.

Motivering

Den vid utvärderingen erhållna informationen skall eventuellt användas vid godkännande- 
och begränsningsförfaranden.

Ändringsförslag 187
ARTIKEL 47

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

Kemikaliemyndigheten får, även på
begäran av den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat på vars territorium anläggningen 
är belägen, begära information om 
intermediärer som förvaras i företagen i 
enlighet med artikel 16. 
Kemikaliemyndigheten får utvärdera 
denna information i enlighet med 
artikel 40.
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a) begära att registranten lämnar ytterligare 
information som har direkt samband med 
den risk som identifierats (en sådan 
begäran skall åtföljas av en skriftlig 
motivering),

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.

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

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör, både på eget initiativ och efter motiverad begäran från den 
berörda medlemsstatens behöriga myndigheter, ha möjlighet att granska också intermediärer.

Ändringsförslag 188
ARTIKEL 48, PUNKT 1

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

1. Kemikaliemyndigheten skall underrätta 
de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna om sitt förslag till 
beslut enligt artiklarna 40, 43b 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.

Ändringsförslag 189
ARTIKEL 48, PUNKT 2
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2. Om en registrant har upphört att tillverka 
eller importera ämnet skall denne informera 
den behöriga myndigheten om detta;
registreringen skall då inte längre vara giltig
och ingen ytterligare information får begäras 
om ämnet såvida inte registranten lämnar in 
ett nytt registreringsunderlag.

2. Om en registrant har upphört att tillverka 
eller importera ämnet skall denne informera 
kemikaliemyndigheten om detta; de 
skyldigheter som följer av registreringen 
skall då inte längre vara tillämpliga och 
ingen ytterligare information får under 
denna tid begäras om ämnet. Om 
registranten slutgiltigt upphör att tillverka 
eller importera ämnet skall registreringen 
efter tre år inte längre vara giltig såvida inte 
registranten inom utgången av denna frist 
överför de rättigheter som erhållits via 
registreringen på tredje part.

Motivering

Det händer ofta att tillverkningen eller importen inställs endast för en tid framöver. Att en 
registrering automatiskt upphör att vara giltig vore orimligt. Enligt andra meningen kommer 
registreringen att fortsätta gälla ännu under en övergångsperiod på tre år, så att registranten 
kan överföra sin ställning i juridiskt hänseende på tredje part (jfr artikel 6b.1).

Ändringsförslag 190
ARTIKEL 48, PUNKT 3

3. Registranten får upphöra med 
tillverkningen eller importen när denne 
mottar förslaget till beslut. I sådana fall 
skall registranten informera den behöriga 
myndigheten om detta; registreringen skall 
då inte längre vara giltig och ingen 
ytterligare information får begäras om 
ämnet såvida inte registranten lämnar in 
ett nytt registreringsunderlag.

3. Punkt 1 skall gälla även om registranten 
upphör med tillverkningen eller importen när 
denne mottar förslaget till beslut. 

Motivering

De bestämmelser som föreslagits bör gälla också ifall registranten vill upphöra med 
tillverkning eller import efter att ha fått förslaget till beslut.

Ändringsförslag 191
ARTIKEL 48, PUNKT 4, LED A
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a) Om den behöriga myndigheten
sammanställer dokumentation i enlighet med 
bilaga XIV och därav drar slutsatsen att det 
finns en möjlig långsiktig hälso- eller 
miljörisk som motiverar behovet av 
ytterligare information.

a) Om kemikaliemyndigheten sammanställer 
dokumentation i enlighet med bilaga XIV 
och därav drar slutsatsen att det finns en 
möjlig långsiktig hälso- eller miljörisk som 
motiverar behovet av ytterligare information.

Ändringsförslag 192
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 till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, i enlighet med artiklarna 40, 
41, 43, 43b och 44.

Motivering

Överensstämmelse med artikel 43b.1

Ändringsförslag 193
ARTIKEL 49, PUNKT 2

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

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
lämna förslag på ändringar av förslaget till 
beslut till kemikaliemyndigheten.

Motivering

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet.
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Ändringsförslag 194
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 granska
förslaget och, inom 15 dagar räknat från 
slutet av den 30-dagarsperiod som avses i 
punkt 2, fatta ett beslut.

Motivering

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet.

Ändringsförslag 195
ARTIKEL 49, PUNKT 5

5. Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra eventuella ändringsförslag 
till de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna och ge dem 
möjlighet att inkomma med synpunkter 
inom 30 dagar. Medlemsstatskommittén 
skall beakta de mottagna synpunkterna.

utgår

Ändringsförslag 196
ARTIKEL 49, PUNKT 6

6. Om medlemsstatskommittén inom 60 
dagar från remitteringen når en enhällig 
överenskommelse om förslaget till beslut 
skall kemikaliemyndigheten fatta beslutet i 
enlighet därmed.

utgår
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Om medlemsstatskommittén inte når 
någon enhällig överenskommelse skall den 
anta ett yttrande i enlighet med artikel 81.8 
inom 60 dagar från remitteringen. 
Kemikaliemyndigheten skall överlämna 
detta yttrande till kommissionen.

Ändringsförslag 197
ARTIKEL 49, PUNKT 7

7. Inom 60 dagar efter det att detta yttrande 
mottagits skall kommissionen utarbeta ett 
förslag till beslut, som skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artikel 130.2.

utgår

Ändringsförslag 198
ARTIKEL 50

Kostnadsdelning för försök på ryggradsdjur, 
när en överenskommelse inte kan nås mellan 

registranter

Kostnadsdelning för försök på ryggradsdjur, 
när en överenskommelse inte kan nås mellan 

registranter

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 lika 
mellan dem.

2. I det fall som avses i punkt 1 skall den 
registrant eller nedströmsanvändare som 
genomför försöken ge de andra berörda 
parterna ett exemplar av försöksrapporten. 
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3. Den person som genomför försöken och 
lämnar in försöksrapporten skall då ha en 
fordran på de andra berörda personerna. 
De andra personerna har rätt att få en 
kopia av undersökningen. Om någon 
person inte betalar sin del av kostnaden, 
inte ställer säkerhet för beloppet eller inte 
överlämnar en kopia av undersökningen 
kan övriga berörda personer begära att 
personen förbjuds att tillverka, importera 
eller släppa ut ämnet på marknaden. 
Förbudet skall erkännas av de nationella 
domstolarna. Personerna kan hänskjuta 
ersättningsanspråken till en skiljenämnd, 
och skall i så fall godta nämndens 
avgörande.

Ändringsförslag 199
ARTIKEL 51

Medlemsstaternas rapporteringsskyldighet 
till kemikaliemyndigheten

Rapporteringsskyldighet

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 rapportera om de 
framsteg som gjorts under det föregående 
kalenderåret när det gäller fullgörandet av de 
skyldigheter som åligger 
kemikaliemyndigheten att granska 
testningsförslag. Kemikaliemyndigheten skall 
utan dröjsmål offentliggöra denna 
information på sin webbplats.

Motivering

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet.

Ändringsförslag 200
ARTIKEL 53, PUNKT 1, LED A
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a) om den användning för vilken ämnet 
släpps ut på marknaden – som sådant, eller 
ingående i en beredning eller vara – eller 
tillverkarens, importörens eller 
nedströmsanvändarens egen användning av 
ämnet har godkänts i enlighet med 
artiklarna 57–61 eller

a) om den användning eller användnings- 
och exponeringskategori för vilken ämnet 
släpps ut på marknaden – som sådant, eller 
ingående i en beredning eller vara – eller 
tillverkarens, importörens eller 
nedströmsanvändarens egen användning av 
ämnet har godkänts i enlighet med 
artiklarna 57–61 eller

Ändringsförslag 201
ARTIKEL 53, PUNKT 1, LED B

b) om den användning för vilken ämnet 
släpps ut på marknaden – som sådant, eller 
ingående i en beredning eller vara – eller 
tillverkarens, importörens eller 
nedströmsanvändarens egen användning av 
ämnet har undantagits från tillståndskravet i 
bilaga XIII i enlighet med artikel 55.2, eller

b) om den användning eller användnings- 
och exponeringskategori för vilken ämnet 
släpps ut på marknaden – som sådant, eller 
ingående i en beredning eller vara – eller 
tillverkarens, importörens eller 
nedströmsanvändarens egen användning av 
ämnet har undantagits från tillståndskravet i 
bilaga XIII i enlighet med artikel 55.2, eller

Ändringsförslag 202
ARTIKEL 53, PUNKT 1, LED E

e) om den omedelbara nedströmsanvändaren 
har fått tillstånd för denna användning, då
ämnet släpps ut på marknaden.

e) om den omedelbara nedströmsanvändaren 
har fått tillstånd för denna användning eller 
för denna användnings- och 
exponeringskategori, då ämnet släpps ut på
marknaden.

Ändringsförslag 203
ARTIKEL 53, PUNKT 4

4. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla 
användning av ämnen i vetenskaplig 
forskning och utveckling eller i produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling i 
mindre mängder än 1 ton per år.

4. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla 
användning av ämnen i vetenskaplig 
forskning och utveckling eller i produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling.

Motivering

De ämnen som används inom ramen för vetenskaplig forskning och utveckling eller i 
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produkt- och processinriktad forskning och utveckling får inte inskränkas till 1 ton. Detta 
skulle hämma innovationen.

Ändringsförslag 204
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED A–F

a) Användning i växtskyddsmedel enligt 
direktiv 91/414/EEG.

utgår

b) Användning i biocidprodukter enligt 
direktiv 98/8/EG.
c) Användning som humanläkemedel eller 
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
förordning (EEG) nr 2309/93 och 
direktiven 2001/82/EG and 2001/83/EG

d) Användning som livsmedelstillsatser 
enligt direktiv 89/107/EEG.

e) Användning som fodertillsatser enligt 
direktiv 70/524/EEG.

f) Användning som aromämnen i livsmedel
enligt direktiv 1999/217/EG. 

Motivering

Se artikel 2. Dessa ämnen bör inte falla under REACH:s tillämpningsområde.

Ändringsförslag 205
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED IA (nytt)

ia) Ämnen som inte behöver registreras.

Motivering

Tillståndsförfarandet bör begränsas till registrerade ämnen. De ämnen som är undantagna 
från registreringen skall därför inte heller omfattas av något tillståndsförfarande.

Ändringsförslag 206
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED IB (nytt)
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ib) Användning av metaller, inklusive i 
legeringar, i enlighet med undantagen från 
märkning enligt direktiv 67/548/EEG1, 
bilaga VI nr 8.3 och 9.3.

_________
1 EGT L 196, 16.8.1967, s. 1.

Motivering

De många olika användningarna av metaller, särskilt i form av legeringar (det finns cirka 
30 000 legeringar som tillverkas kommersiellt), skulle eventuellt kunna leda till att 
tillståndsförfarandet överbelastas om inte ett förenklat system införs. Liksom polymerer 
medför de flesta metaller och legeringar i massiv form en begränsad risk på grund av sina 
egenskaper. De bör därför normalt omfattas av en bedömning enligt ett förenklat förfarande, 
om det inte finns antydningar om potentiella risker som skulle motivera en mer detaljerad 
utvärdering av särskilda exponeringsscenarier.

Ändringsförslag 207
ARTIKEL 53, PUNKT 7A (ny)

7a. Punkt 1 gäller inte användningen av 
ämnen vilka som sådana, eller ingående i 
beredningar eller i varor, uppfyller 
villkoren eller begränsningarna i 
bilaga XVI eller XVII.

Motivering

I förslaget till den tillagda artikel 53.7a framgår det tydligt att de beslut som ministerrådet 
och parlamentet redan har fattat i enlighet med direktiv 76/769/EEG eller som kommissionen 
i framtiden kommer att fatta i överensstämmelse med det förfarande som fastställs i 
artikel 130 (kommittéförfarandet) inte behöver tas upp till diskussion igen.

Ändringsförslag 208
ARTIKEL 55, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

1. När ett beslut fattas om att införa de 
ämnen som avses i artikel 54, och som 
tidigare har registrerats i överensstämmelse 
med avdelning II, i bilaga XIII skall ett 
sådant beslut fattas i enlighet med förfarandet 
i artikel 130.3. Beslutet skall för varje ämne 
omfatta följande uppgifter:
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Motivering

Endast registrerade ämnen kan bli föremål för ett tillståndsförfarande. Ämnen som inte har 
registrerats får ändå inte tillverkas eller importeras. Tillägget har gjorts i förtydligande syfte.

Ändringsförslag 209
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED C, LED I

i) Det datum från och med vilket utsläppande 
på marknaden och användningen av ämnet 
skall förbjudas om tillstånd inte beviljas 
(nedan ”slutdatum”).

i) Det datum från och med vilket utsläppande 
på marknaden och användningen av ämnet 
skall förbjudas om tillstånd inte beviljas 
(nedan ”slutdatum”), med beaktande av 
tillämpningsspecifika ledtider och 
produktcykler.

Motivering

Vid valet av tidpunkt för begränsningar/tillstånd måste man ta hänsyn till ledtider och 
produktcykler som är knutna till en viss tillämpning. För vissa användningar kan lagenliga 
begränsningar för ämnen vara möjliga tidigt, medan det på grund av ledtiderna och 
produktcyklerna krävs mer tid för andra. För att begränsa kostnaderna och optimera vinsten 
måste man vid beslutsfattandet ta hänsyn till dessa faktorer.

Ändringsförslag 210
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED E

e) Eventuella användningar eller kategorier 
av användningar som är undantagna från 
tillståndskravet och eventuella villkor för 
sådana undantag.

e) Eventuella användningar eller 
användnings- och exponeringskategorier 
som är undantagna från tillståndskravet och 
eventuella villkor för sådana undantag.

Ändringsförslag 211
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. Vid fastställande av sådana 
undantag skall i synnerhet följande beaktas:
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Ändringsförslag 212
ARTIKEL 55, PUNKT 4, LED B

b) Användningar som bör undantas från 
tillståndskravet.

b) Användningar eller användnings- och 
exponeringskategorier som bör undantas 
från tillståndskravet.

Ändringsförslag 213
ARTIKEL 57, PUNKT 3, LED C

c) Analysen av de alternativ som sökanden 
lämnat enligt artikel 59.5 och eventuella 
bidrag från tredje parter enligt artikel 61.2.

c) Analysen av de alternativ som sökanden 
lämnat enligt artikel 59.5 och eventuella 
bidrag, som uppfyller vetenskapliga krav,
från tredje parter enligt artikel 61.2.

Motivering

Resultaten av kostnads-nyttoanalysen ”bör” beaktas. Det är inte rimligt att göra en sådan 
analys och sedan bortse från resultatet. Ordet ”bör” ger i alla fall myndigheterna möjlighet 
att fatta beslut som strider mot kostnads-nyttoanalysen. Bidrag från tredje parter kan visa sig 
vara till nytta om de uppfyller de vetenskapliga kraven. Vid valet av tidpunkt för 
begränsningar/tillstånd bör man ta hänsyn till ledtider och produktcykler som är 
tillämpningsspecifika.

Ändringsförslag 214
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. Tillstånd som beviljas i enlighet 
med punkt 3 skall normalt vara föremål för 
en framtida omprövning där hänsyn tas till 
tillämpningsspecifika ledtider och 
produktcykler.

Motivering

Hör samman med ändringsförslaget till artikel 57.3c. För vissa användningar kan lagenliga 
begränsningar för ämnen vara möjliga tidigt, medan det på grund av ledtiderna och 
produktcyklerna krävs mer tid för andra. För att begränsa kostnaderna och optimera vinsten 
måste man vid besluten ta hänsyn till dessa faktorer. Kostnadshänsyn måste spela en roll när 
man beslutar om i vilken utsträckning en exponering skall begränsas.
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Ändringsförslag 215
ARTIKEL 57, PUNKT 7, LED C

c) Den användning för vilken tillståndet 
utfärdas.

c) Den användning eller de användnings- 
och exponeringskategorier för vilka
tillståndet utfärdas.

Ändringsförslag 216
ARTIKEL 57, PUNKT 8

8. Utöver vad som sägs i eventuella villkor 
för tillståndet skall tillståndshavaren se till att 
exponeringen minskas till lägsta möjliga nivå.

8. Utöver vad som sägs i eventuella villkor 
för tillståndet skall tillståndshavaren se till att 
exponeringen minskas till lägsta möjliga nivå
till rimlig kostnad.

Motivering

Hör samman med ändringsförslagen till artikel 57.3c och 57.6.

Ändringsförslag 217
ARTIKEL 59, PUNKT 3

3. Ansökningar kan avse ett eller flera ämnen 
och en eller flera användningar. De kan avse 
sökandens egen användning och/eller 
användningar för vilka sökanden avser att 
släppa ut ämnet på marknaden.

3. Ansökningar kan avse ett eller flera ämnen 
och en eller flera användningar eller 
användnings- och exponeringskategorier. 
De kan avse sökandens egen användning
eller användnings- och 
exponeringskategori och/eller användningar 
eller användnings- och 
exponeringskategorier för vilka sökanden 
avser att släppa ut ämnet på marknaden.

Ändringsförslag 218
ARTIKEL 59, PUNKT 4, LED C
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c) En begäran om tillstånd, med angivande av 
den användning för vilken tillståndet söks, 
och som i tillämpliga fall täcker ämnets 
användning i beredningar och/eller i varor.

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

Ändringsförslag 219
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 ett ämnes användning 
eller användnings- och 
exponeringskategori 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.

Ändringsförslag 220
ARTIKEL 60, PUNKT 2

2. Om tillstånd att använda av ett ämne
redan har beviljats kan en senare sökande, 
genom en fullmakt från tillståndshavaren, 
hänvisa till delar av tillståndshavarens 
ansökan som lämnats in i enlighet med artikel 
59.4 d och 59.5.

2. Om tillstånd för ett ämnes användning 
eller användnings- och 
exponeringskategori redan har beviljats kan 
en senare sökande, genom en fullmakt från 
tillståndshavaren, hänvisa till delar av 
tillståndshavarens ansökan som lämnats in i 
enlighet med artikel 59.4 d och 59.5.

Ändringsförslag 221
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 
bedömning av de hälso- och/eller miljörisker 
som uppkommer i samband med ämnets 
användning eller användnings- och 
exponeringskategori enligt beskrivningen i 
ansökan.

Ändringsförslag 222
ARTIKEL 61, PUNKT 4, LED B
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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 
bedömning av de socioekonomiska 
faktorerna i samband med ämnets 
användning eller användnings- och 
exponeringskategori enligt beskrivningen i 
ansökan, när ansökan görs i enlighet med 
artikel 59.5.

Ändringsförslag 223
ARTIKEL 62

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

Tillståndshavare skall ange tillståndsnumret 
på etiketten innan de släpper ut ett ämne på
marknaden för en tillåten användning eller 
användnings- och exponeringskategori.

Ändringsförslag 224
ARTIKEL 68, PUNKT 1

1. Inom tolv månader från det datum för 
offentliggörande som anges i artikel 66.3 
skall kommittén för socioekonomisk analys 
utarbeta ett yttrande om de föreslagna 
begränsningarna, grundat på en bedömning 
av relevanta delar av dokumentationen och 
de socioekonomiska konsekvenserna. 
Kommittén skall utarbeta ett förslag till 
yttrande om de föreslagna begränsningarna 
och om deras socioekonomiska 
konsekvenser, med beaktande av eventuella 
analyser eller information enligt 
artikel 66.3 b. Kemikaliemyndigheten skall 
utan dröjsmål offentliggöra förslaget till 
yttrande på sin webbplats. 
Kemikaliemyndigheten skall uppmana 
berörda parter att lämna synpunkter på
förslaget till yttrande inom en tidsfrist som 
myndigheten själv fastställer.

1. Inom tolv månader från det datum för 
offentliggörande som anges i artikel 66.3 
skall kommittén för socioekonomisk analys 
utarbeta ett yttrande om de föreslagna 
begränsningarna, grundat på en bedömning 
av relevanta delar av dokumentationen och 
de socioekonomiska konsekvenserna. 
Kommittén skall utarbeta ett förslag till 
yttrande om de föreslagna begränsningarna 
och om deras socioekonomiska 
konsekvenser, med beaktande av eventuella 
analyser eller information enligt 
artikel 66.3 b. Kemikaliemyndigheten skall 
utan dröjsmål offentliggöra förslaget till 
yttrande på sin webbplats, med hänsyn till 
tillämpningsspecifika ledtider och 
produktcykler. Kemikaliemyndigheten skall 
uppmana berörda parter att lämna 
synpunkter på förslaget till yttrande inom en 
tidsfrist som myndigheten själv fastställer.

Motivering

Vid valet av tidpunkt för begränsningar/tillstånd måste man ta hänsyn till ledtider och 
produktcykler som är knutna till en viss tillämpning. För vissa användningar kan lagenliga 



AD\576536SV.doc 97/116 PE 357.691v03-00

SV

begränsningar för ämnen vara möjliga tidigt, medan det på grund av ledtiderna och 
produktcyklerna krävs mer tid för andra. För att begränsa kostnaderna och optimera vinsten 
måste man vid besluten ta hänsyn till dessa faktorer.

Ändringsförslag 225
ARTIKEL 69, PUNKT 2

2. Kemikaliemyndigheten skall utan dröjsmål 
offentliggöra de båda kommittéernas 
yttranden på sin webbplats.

2. Kemikaliemyndigheten skall, med 
beaktande av sekretessen enligt artikel 116,
utan dröjsmål offentliggöra de båda 
kommittéernas yttranden på sin webbplats.

Motivering

Artikel 116 bör tillämpas även i detta fall.

Ändringsförslag 226
ARTIKEL 70, PUNKT 2

2. Ett slutgiltigt beslut skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artikel 130.3.

2. Ett slutgiltigt beslut skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artikel 130.3, med hänsyn 
till tillämpningsspecifika ledtider och 
produktcykler.

Motivering

Vid valet av tidpunkt för begränsningar/tillstånd måste man ta hänsyn till ledtider och 
produktcykler som är knutna till en viss tillämpning. För vissa tillämpningar kan lagenliga 
begränsningar för ämnen vara möjliga tidigt, medan det på grund av ledtiderna och 
produktcyklerna krävs mer tid för andra. För att begränsa kostnaderna och optimera vinsten 
måste man vid besluten ta hänsyn till dessa faktorer.

Ändringsförslag 227
ARTIKEL 71A (ny)

Artikel 71a

Kemikaliemyndighetens uppdrag

Kemikaliemyndigheten skall sköta den 
övergripande förvaltningen av REACH.

Motivering
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Genom att kemikaliemyndigheten ges fullt ansvar för förvaltningen av REACH kommer 
REACH att kunna fungera bättre och en harmoniserad tillämpning under oberoende och 
öppna former att underlättas.

Ändringsförslag 228
ARTIKEL 71B (ny)

Artikel 71b

Internationellt ansvar

Kemikaliemyndigheten skall göra allt för 
att få REACH-standarderna internationellt 
godtagbara och skall också ta full hänsyn 
till befintliga standarder som upprättats av 
andra internationella institutioner, 
förutsatt att den är övertygad om att dessa 
effektivt kan slå vakt om hälsa och miljö.

Motivering

Det är viktigt att sådana tillverkare och importörer som redan registrerat sig enligt 
standarderna hos andra internationella organisationer kan följa föreskrifterna i REACH med 
minsta möjliga ytterligare byråkrati och ekonomiska merkostnader. Det är av största vikt att 
tillverkarna inom EU inte råkar ut för illojal konkurrens från områden där REACH inte 
gäller.

Ändringsförslag 229
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED E

e) En medlemsstatskommitté, som skall 
ansvara för att lösa meningsskiljaktigheter 
om förslag till beslut som medlemsstaterna
lägger fram enligt avdelning VI, och utarbeta 
myndighetens yttranden om förslag till 
klassificering och märkning enligt 
avdelning X och förslag till identifiering av 
ämnen med särskilt farliga egenskaper som 
bör omfattas av tillståndsförfarandet i 
avdelning VII.

e) En medlemsstatskommitté, som skall 
ansvara för att lösa meningsskiljaktigheter 
om förslag till beslut som 
kemikaliemyndigheten lägger fram enligt 
avdelning VI, och utarbeta myndighetens 
yttranden om förslag till identifiering av 
ämnen med särskilt farliga egenskaper som 
bör omfattas av tillståndsförfarandet i 
avdelning VII.

Motivering

En anpassning till ändringarna i avdelning VI.
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Ändringsförslag 230
ARTIKEL 73, PUNKT 1

1. Kemikaliemyndigheten skall ge 
medlemsstaterna och gemenskapens 
institutioner bästa möjliga vetenskapliga och 
tekniska bistånd i frågor avseende kemikalier 
som omfattas av dess ansvarsområde och 
som remitteras till den i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning.

1. Kemikaliemyndigheten skall ge 
medlemsstaterna och gemenskapens 
institutioner bästa möjliga vetenskapliga och 
tekniska bistånd i frågor avseende kemikalier 
som omfattas av dess ansvarsområde och 
som remitteras till den i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning. I de fall 
som omfattas av förordningen skall 
kemikaliemyndigheten fatta rättsligt 
bindande beslut.

Motivering

Detta tillägg har gjorts i syfte att klargöra kemikaliemyndighetens roll som beslutsfattande 
organ.

Ändringsförslag 231
ARTIKEL 73, PUNKT 1A (ny)

1a. Under förhandsregistreringsfasen skall 
kemikaliemyndigheten

a) informera alla tillverkare av liknande 
ämnen om varandra, så att de kan 
organisera sig i registreringssyfte,

b) göra all befintlig icke-konfidentiell 
information om ämnen allmänt tillgänglig 
(i samarbete med befintliga institutioner, 
medlemsstaterna och 
branschorganisationer); denna 
information skall förenkla registranternas 
(i synnerhet små och medelstora företags) 
registreringsförfaranden,
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c) upprätta ett system för 
registrering/utvärdering av ämnen där 
exponeringsnivån kombineras med 
riskerna; tillverkaren/importören skall 
klassificera ämnena i tre stora grupper 
(hög, medelhög och låg risk) och de 
farligaste ämnena (dvs. ämnen som 
produceras i mer än 1 000 ton och 
CMR-ämnen i kategori 1 och 2) skall 
prioriteras; kemikaliemyndigheten kan 
förkasta den klassificering som 
tillverkaren/importören föreslår,
d) offentliggöra den slutliga förteckningen 
över ämnen som undantas från REACH 
vid utgången av denna fas; alla för 
närvarande kända ämnen som inte medför 
någon hälso- eller miljörisk, dvs. massa 
som används vid papperstillverkning, 
material som återvinns, vissa malmer 
m.m., skall inbegripas i förteckningen över 
undantag; förteckningen över undantagna 
ämnen skall regelbundet uppdateras med 
nya ämnen vartefter nya kunskaper 
tillkommer.

Motivering

Det är viktigt att minska onödig byråkrati, främja överenskommelser mellan 
företag/registreringsaktörer, minska registreringskostnaden och skydda de små och 
medelstora företagens intressen. (Principen ett ämne – en registrering förefaller vara ett 
positivt bidrag, men detaljerna i förslaget och lösningen på problemen med konfidentialitet är 
fortfarande inte klara.)

Ändringsförslag 232
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED F

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

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

Kemikaliemyndigheten skall också inrätta en hjälpcentral, särskilt för små och medelstora 
företag.

Ändringsförslag 233
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IA (nytt)

ia) Utveckla riktlinjer utgående från 
produktkategorier för ett successivt
införande av de skyldigheter som avses i 
artikel 6.

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör svara för utvecklingen av produktspecifika riktlinjer. I det fria 
näringslivet finns redan ett flertal modeller för bästa praxis, vilka kunde tjäna som 
utgångspunkt för de sektorspecifika riktlinjerna. I dessa riktlinjer bör det bestämmas hur
tillåtna kemiska ämnen skall användas i respektive produktkategori. Dessutom bör det i 
förvaltningen av distributionskedjan ges en överblick över modeller för bästa praxis samt 
förklaras hur de tillåtna kemiska ämnena skall anmälas.

Ändringsförslag 234
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IB (nytt)

ib) Gå i bräschen för utvecklingen genom 
att inventera vilka utvecklingsländer som 
till Europeiska unionen exporterar 
produkter i vilka det används ämnen i 
första gruppen av ämnen som identifierats 
som farliga. Med dessa exporterande 
utvecklingsländer skall det snabbt tas 
kontakt och de måste garanteras samma 
stöd som de europeiska länderna. Också
tillsammans med utvecklingsländer måste 
det sökas efter alternativ; de måste 
erbjudas tekniskt bistånd, och den 
sakkunskap som finns i Europeiska 
unionen måste delas med dem.

Motivering

EU och dess medlemsstater måste på ett sätt som föregriper utvecklingen kontakta 
utvecklingsländer som kan råka ut för svårigheter och garantera dem samma stöd som de 
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europeiska länderna.

Ändringsförslag 235
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IC (nytt)

ic) Samarbeta med olika sektorer inom 
näringslivet och andra berörda parter för 
att identifiera produktkategorier för varor 
och användningsområden för kemikalier 
som uppfyller kriterierna i REACH 
artikel 54 a–e eller som identifierats i 
enlighet med artikel 54 f samt utveckla 
produktkategoribaserade vägledningar om 
införandet av skyldigheterna enligt 
artikel 6.

Motivering

Det är viktigt att kemikaliemyndigheten går i täten när det gäller att utarbeta 
produktspecifika vägledningar och att detta arbete sker med inriktning på de berörda 
parterna. Det finns numera ett antal bra metoder inom olika branscher och enskilda företag 
som kan ligga till grund för diskussioner och utarbetande av sektorspecifika vägledningar. 
Dessa vägledningar bör helst ange hur godkända kemikalier används inom sin 
produktkategori, ge en överblick över bästa metoder i förvaltningen av distributionskedjan, 
förklara hur de godkända kemikalierna skall meddelas och ta upp frågor om hur 
konsumenterna skall använda och göra sig av med dessa ämnen.

Ändringsförslag 236
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED ID (nytt)

id) Inrätta och upprätthålla ett 
kompetenscentrum för riskkommunikation 
till konsumenter. Tillhandahålla 
centraliserade och samordnade resurser för 
information om säker användning av 
kemikalier och beredningar. Underlätta 
spridandet av bästa praxis när det gäller 
information om faror, risker och säker 
användning.

Motivering

Ett adekvat och konsekvent kommunikationssystem med utgångspunkt i riskerna kommer att 
ge konsumenterna den information och de råd de behöver för att kunna hantera riskerna på
ett säkert och effektivt sätt när de använder en vara som innehåller kemikalier.
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Ändringsförslag 237
ARTIKEL 85, PUNKT 1

1. Besvärsnämnden skall bestå av en 
ordförande och två andra ledamöter.

1. Besvärsnämnden skall bestå av en 
ordförande som i en medlemsstat är behörig 
domare och två andra ledamöter.

Motivering

Med tanke på besvärsnämndens uppdragsbeskrivning måste ordföranden vara domare.

Ändringsförslag 238
ARTIKEL 95

Styrelsen skall fastställa strukturen och 
storleken på de avgifter som avses i 
artikel 93.1 b och offentliggöra denna 
information.

Styrelsen skall fastställa strukturen och 
storleken på de avgifter som avses i 
artikel 93.1 b och offentliggöra denna 
information. Avgifterna skall täcka endast 
de faktiska kostnaderna för registrering.

Motivering

Avgifterna skall vara skäliga och motsvara de faktiska kostnaderna för registrering. De skall 
inte vara ett verktyg för att finansiera myndighetsutövning.

Ändringsförslag 239
ARTIKEL 109

Artikel 109 utgår

Tillämpningsområde

Denna avdelning gäller

a) ämnen som skall registreras av 
tillverkaren eller importören,
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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 beredning över de 
koncentrationsgränser som anges i direktiv 
1999/45/EG vilket resulterar i att 
beredningen klassificeras som farlig.

Motivering

Att upprätta ett separat klassificerings- och märkningsregister är onödigt, eftersom 
klassificering och märkning anmäls vid registreringen och inom ramen för 
kärninformationen. Denna information finns i en databas som kemikaliemyndigheten i 
enlighet med artikel 73.2 d bygger upp och ansvarar för. Ytterligare en anmälningsplikt för 
att upprätta ett sådant register innebär en onödig börda för tillverkare och importörer, utan 
att några nya uppgifter tillkommer.

Ändringsförslag 240
ARTIKEL 110

Artikel 110 utgår

Anmälningsplikt

1. En importör eller tillverkare, eller grupp 
av importörer eller tillverkare, som släpper 
ut ett ämne på marknaden inom ramen för 
artikel 109, skall delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information för införande i registret i 
enlighet med artikel 111 om den inte 
lämnas som ett led i registreringen:

a) Namn och kontaktuppgifter för den 
tillverkare eller importör som ansvarar för 
att släppa ut ämnet på marknaden.
b) Ämnets identitet i enlighet med del 2 i 
bilaga IV.

c) Ämnets faroklassificering, efter 
tillämpning av artiklarna 4 och 6 i 
direktiv 67/548/EEG.
d) Ämnets faromärkning, efter tillämpning 
av artiklarna 23, 24 och 25 i 
direktiv 67/548/EEG.
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e) Särskilda koncentrationsgränser, om 
sådana finns, efter tillämpning av 
artikel 4.4 i direktiv 67/548/EEG och 
artiklarna 4-7 i direktiv 1999/45/EG.

2. Vid tillhandahållande av denna 
information skall tillverkaren eller 
importören använda det formulär som 
fastställs enligt artikel 108.

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

4. Anmälaren skall uppdatera den 
information som anges i punkt 1 när

a) det framkommer ny vetenskaplig eller 
teknisk information som leder till en 
ändrad klassificering eller märkning av 
ämnet,

b) anmälare och registranter av olika 
uppgifter för ett och samma ämne kommer 
överens om vilken uppgift som skall läggas 
in i registret i enlighet med punkt 3.

Ändringsförslag 241
ARTIKEL 111

Artikel 111 utgår

Klassificerings- och märkningsregistret
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1. Kemikaliemyndigheten skall upprätta 
och underhålla ett klassificerings- och 
märkningsregister, som skall innehålla de 
uppgifter som anges i artikel 110.1, både 
för information som anmälts enligt artikel 
110.1 och information som lämnas in som 
ett led i en registrering; registret skall ha 
formen av en databas Den icke-
konfidentiella informationen i denna 
databas, som anges i artikel 116.2, skall 
vara tillgänglig för allmänheten. 
Kemikaliemyndigheten skall bevilja 
tillgång till andra data om varje ämne i 
registret för anmälare och registranter som 
har tillhandahållit information om det 
ämnet.

Kemikaliemyndigheten skall uppdatera 
registret när den erhåller uppdaterad 
information i enlighet med artikel 110.4.

2. Förutom den information som avses i 
punkt 1 skall kemikaliemyndigheten för 
varje registerpost notera följande 
information:

a) Om det för den aktuella posten finns en 
harmoniserad klassificering och märkning 
på gemenskapsnivå, genom att den är 
upptagen i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG.

b) Om det är en uppgift som två eller fler 
anmälare eller registranter har kommit 
överens om.
c) Det aktuella registreringsnumret, om 
sådant finns.

Ändringsförslag 242
ARTIKEL 112

Artikel 112 utgår

Harmonisering av klassificering och 
märkning
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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.

2. Medlemsstatskommittén skall avge ett 
yttrande om förslaget och ge berörda parter 
möjlighet att komma med synpunkter. 
Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra detta yttrande och 
eventuella synpunkter till kommissionen, 
som skall fatta ett beslut i enlighet med 
artikel 4.3 i direktiv 67/548/EEG.

Ändringsförslag 243
ARTIKEL 113

Artikel 113 utgår
Övergångsbestämmelser

De skyldigheter som anges i artikel 110 
skall gälla från och med den första tidsfrist 
som anges i artikel 21.1.

Ändringsförslag 244
ARTIKEL 114, PUNKT 1
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1. Medlemsstaterna skall vart tionde år
lämna en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning inom sina 
respektive territorier, inbegripet de avsnitt 
som handlar om utvärdering och 
efterlevnadskontroll, i det formulär som 
fastställs i artikel 108.

1. Medlemsstaterna skall vart tredje år lämna 
en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning inom sina 
respektive territorier, inbegripet de avsnitt 
som handlar om utvärdering och 
efterlevnadskontroll, i det formulär som 
fastställs i artikel 108. Rapporterna skall 
bland annat innehålla uppgifter om 
genomförda övervaknings- och 
kontrollåtgärder, om konstaterade
överträdelser och påföljder samt om 
problem vid genomförandet av 
förordningen.

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

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

Motivering

Med hänsyn till ett enhetligt genomförande av förordningen måste medlemsstaternas 
rapportperioder avsevärt förkortas. Det är det enda sättet att i tid avvärja en felaktig 
utveckling. Det bör emellertid också uppställas minimikrav på innehållet i rapporterna för att 
garantera rapporterna en viss kvalitet.

Ändringsförslag 245
ARTIKEL 114, PUNKT 2

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

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

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

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

Motivering

Med hänsyn till ett enhetligt genomförande av förordningen måste också
kemikaliemyndighetens rapportperioder avsevärt förkortas. Det är det enda sättet att i tid 
avvärja en felaktig utveckling.

Ändringsförslag 246
ARTIKEL 114, PUNKT 3
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3. Kommissionen skall vart tionde år 
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den information 
som anges i punkterna 1 och 2.

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

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

Eftersom förordningen skall skapa enhetlighet är en tioårig rapportperiod för lång.

Ändringsförslag 247
ARTIKEL 115A (ny)

Artikel 115a

Allmänhetens tillgång till information

1. Tillverkare av beredningar som skall 
användas av allmänheten eller personer 
som är ansvariga för deras utsläppande på
marknaden skall göra riskbaserad 
information tillgänglig och denna skall 
ange de risker som är förenade med 
normal användning eller rimligen 
förutsebar användning, bland annat genom 
en etikett på förpackningen, vilken, när så
är lämpligt, skall kompletteras med 
användning av andra 
kommunikationskanaler, t.ex. webbplatser. 
Därmed är det möjligt att erbjuda mer 
detaljerad säkerhets- och 
användningsinformation om kemikalier
och beredningar.

2. Direktiv 1999/45/EG1 och 1967/548/EEG 
skall ändras i enlighet härmed.

3. En särskild REACH-märkning skall 
införas i syfte att säkra konsumenternas 
rätt att välja. Denna märkning skall kunna 
användas på samtliga produkter 
producerade i eller importerade till EU som 
uppfyller REACH-förordningens samtliga 
krav.



PE 357.691v03-00 110/116 AD\576536SV.doc

SV

___________________
1 EGT L 6, 12.1.1999, s. 3.

Motivering

Ett adekvat och konsekvent kommunikationssystem med utgångspunkt i riskerna kommer att 
ge konsumenterna den information och de råd de behöver för att kunna hantera riskerna på
ett säkert och effektivt sätt när de använder en vara som innehåller kemikalier. Informationen 
bör ges på ett begripligt och konsumentvänligt sätt.

Ändringsförslag 248
ARTIKEL 116, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell, såvida inte tillverkaren 
eller importören i det konkreta fallet 
hävdar det motsatta:

Motivering

Vissa undantag från regeln att viss information inte skall betraktas som konfidentiell måste 
kunna göras. I dessa specialfall ankommer det på tillverkaren/importören att bevisa varför 
även den information som anges i artikel 116.1 skall betraktas som konfidentiell.

Ändringsförslag 249
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED A

a) Ämnets handelsnamn. utgår

Motivering

Ämnets handelsnamn kan utgöra känslig information gentemot andra aktörer på marknaden, 
eftersom kopplingarna mellan producenter och köpare då kan uppenbaras. Denna 
information bör klassificeras som konfidentiell under punkt 2.

Ändringsförslag 250
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED B
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b) Ämnets IUPAC-namn, för farliga ämnen i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG.

b) Ämnets IUPAC-namn, för farliga ämnen i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG, såvida 
inte avvikande bestämmelser i bilaga Ia i 
denna förordning eller artikel 15 i 
direktiv 1999/45/EG1 kan tillämpas.

_________
1 EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

Motivering

I överensstämmelse med kraven på säkerhetsdatablad och med befintlig lagstiftning om 
klassificering och märkning.

Ändringsförslag 251
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED C

c) Ämnets Einecs-namn om sådant finns. c) Ämnets Einecs-namn om sådant finns och 
om det handlar om ett farligt ämne i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG1, såvida 
inte avvikande bestämmelser i bilaga Ia i 
denna förordning eller artikel 15 i 
direktiv 1999/45/EG2 kan tillämpas.

_________
1 EGT L 196, 16.8.1967, s. 1.
2 EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.

Ändringsförslag 252
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED F

f) Uppskattad nolleffektnivå (Dnel) eller 
uppskattad nolleffektkoncentration (Pnec) 
som fastställts i enlighet med bilaga I.

utgår

Motivering

Enligt tillämplig lag skall inte uppskattad nolleffektnivå offentliggöras. Härledningen av 
dessa värden är kostnadskrävande och bör inte utan noggrann avvägning (artikel 115) göras 
tillgänglig för konkurrenterna.

Ändringsförslag 253
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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. 

utgår

Motivering

Informationen i säkerhetsdatabladet innehåller ofta uppgifter som endast är avsedda för 
direkta kunder, t.ex. noggranna användningsföreskrifter. Dessa användningsföreskrifter 
måste absolut betraktas som konfidentiella under artikel 116.2.

Ändringsförslag 254
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED -A (nytt)

-a) Registrantens och andra 
anmälningsskyldigas namn och adress.

Motivering

Det är meningen att tillverkare, importörer och nedströmsanvändare alltid skall lämna in en 
redogörelse enligt artikel 115.2. I och med förslaget till bestämmelse slopas denna börda.

Ändringsförslag 255
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED D

d) Kopplingar mellan tillverkaren eller 
importören och deras nedströmsanvändare.

d) Kopplingar mellan tillverkaren eller 
importören och deras nedströmsanvändare, 
både uppåt och nedåt i informationskedjan,
och mellan kedjans alla aktörer.

Motivering

Förslaget verkar inte entydigt när det gäller kravet att hålla informationen mellan samtliga 
aktörer i informationskedjan konfidentiell.

Ändringsförslag 256
ARTIKEL 120
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Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall 
informera allmänheten om risker med ämnen, 
om detta anses nödvändigt för att skydda 
människors hälsa eller miljön.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall 
på grundval av riktlinjer som 
kemikaliemyndigheten utarbetar informera 
allmänheten om risker med ämnen, om detta 
anses nödvändigt för att skydda människors 
hälsa eller miljön.

Motivering

Riktlinjer bör utarbetas så att de nationella myndigheterna i medlemsstaterna kan informera 
allmänheten på ett enhetligt sätt.

Ändringsförslag 257
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. Detta skall i synnerhet 
inbegripa, men inte begränsas till, råd till 
små och medelstora företag om hur de 
skall uppfylla sina åtaganden enligt denna 
förordning.

Motivering

I synnerhet små och medelstora företag kan behöva särskild hjälp för att kunna uppfylla sina 
åtaganden.

Ändringsförslag 258
ARTIKEL 128, STYCKE 2A (nytt)

Senast 24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande skall ett avsnitt införas i
början av bilaga II där objektiva kriterier 
för undantag av ämnen och/eller grupper 
av ämnen fastställs tillsammans med den 
förteckning över undantagna ämnen som 
regelbundet skall uppdateras.

Motivering

Den nuvarande bilaga II är baserad på ”historisk precedens”. Som sådan är den 
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inkonsekvent och bygger på oklara kriterier vilket leder till absurda situationer där bara det 
ena av två liknande ämnen utesluts (t.ex. sukros och fruktos). Det bör fastställas ett datum för 
när kommissionen skall ha utarbetat klara och objektiva kriterier för beviljandet av 
undantagen i bilaga II så att en logisk och fullständig förteckning över undantagna ämnen 
kan upprättas.

Ändringsförslag 259
ARTIKEL 128, STYCKE 2B (nytt) 

Översyn av bilaga II

i) I samband med förhandsregistrering 
skall kemikaliemyndigheten lägga till de 
ämnen som omfattas av definitionen.

ii) Efter utvärdering skall 
kemikaliemyndigheten lägga till de ämnen 
som den bedömer inte utgör någon eller låg 
risk för framkallande av ohälsa eller 
negativa miljöeffekter.

iii) Företag skall med hänvisning till 
traditionell användning och naturligt 
förekommande ämnen samt blandningar 
därav kunna ansöka om undantag från 
registrering.

Motivering

Idag finns ingen definition för de ämnen som finns upptagna i bilaga II, t ex vatten och 
askorbinsyra. Genom att man lägger till en definition blir texten tydligare. Den blir dessutom 
möjlig att revidera. Trots att vi under lagstiftningsprocessen lägger till ämnen till bilaga II är 
vi övertygade om att den inte kommer att vara heltäckande. Vi önskar därför en revidering 
tidigt men även löpande under processen allt eftersom vi skaffar oss mer kunskaper. Utan 
våra förändringar kommer flera ämnen under lång tid framöver behöva registreras trots att 
myndigheten vet att dessa ämnen inte utgör någon risk.

Ändringsförslag 260
ARTIKEL 134, STYCKE 1

Direktiv 76/769/EEG, 91/157/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EEG och 2000/21/EG 
samt förordningarna (EEG) nr 793/93 och 
(EG) nr 1488/94 skall upphöra att gälla.

Direktiv 76/769/EEG, 91/155/EEG1,
91/157/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EEG,
2000/21/EG, 2002/95/EG2 och 2004/37/EG3

samt förordningarna (EEG) nr 793/93 och 
(EG) nr 1488/94 skall upphöra att gälla.
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__________
1 EGT L 76, 22.3.1991, s. 35.
2 EGT L 37, 13.2.2003, s. 19.
3 EUT L 158, 30.4.2004, s. 50.

Motivering

Dubbelreglering skall undvikas. De ovan nämnda direktiven och förordningarna är på grund 
av ändringarna i de tidigare artiklarna överflödiga.

Ändringsförslag 261
ARTIKEL 135A (ny)

Artikel 1, punkt 2 (direktiv 98/24/EG)

Artikel 135a
Ändring av direktiv 1998/24/EG

Artikel 1.2 i direktiv 98/24/EG1 skall ändras 
på följande sätt: 

”Kraven i direktivet gäller inte om det finns 
skyldigheter enligt förordning (EG) nr xxx 
[REACH].”

_________
1 EGT L 131, 5.5.1998 s. 11.

Motivering

För att förtydliga att det är REACH som skall prioriteras vid tillämpningen. Dubbelreglering 
skall undvikas.

Ändringsförslag 262
ARTIKEL 135B (ny)

Artikel 1, punkt 5 (ny) (direktiv 2004/37/EG)

Artikel 135b

Ändring av direktiv 2004/37/EG
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Artikel 1 i direktiv 2004/37/EG1 skall 
kompletteras med en punkt 5:
”Kraven i direktivet gäller inte om det finns 
skyldigheter enligt förordning (EG) nr xxx 
[REACH].”

_________
1 EUT L 158, 30.4.2004, s. 50.

Motivering

För att förtydliga att det är REACH som skall prioriteras vid tillämpningen. Dubbelreglering 
skall undvikas.

Ändringsförslag 263
ARTIKEL 135C (ny)

Artikel 1, punkt 1 (direktiv 89/106/EEG)

Artikel 135c

Ändring av direktiv 89/106/EEG
Artikel 1.1 i direktiv 89/106/EEG1 skall 
kompletteras på följande sätt: 

”Byggprodukter skall inte omfattas av de 
grundläggande kraven i detta direktiv i 
fråga om hygien, hälsa och miljöskydd, om 
det finns skyldigheter på dessa områden 
enligt förordning (EG) nr xxx [REACH].”

_________
1 EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

Motivering

För att förtydliga att det är REACH som skall prioriteras vid tillämpningen. Dubbelreglering 
skall undvikas.

Ändringsförslag 264
ARTIKEL 135D (ny)

Artikel 4, punkt 2 och bilaga II (direktiv 2000/53/EG)

Artikel 135d

Ändring av direktiv 2000/53/EG
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Artikel 4.2 och bilaga II i 
direktiv 2000/53/EG1 skall strykas.
_________
1 EGT L 269, 21.10.2000, s. 34.

Motivering

I bilaga XVI till förordningen om REACH fastställs förbud av samma slag. Olika förbud i 
olika direktiv skall undvikas.

Ändringsförslag 265
BILAGA I, PUNKT 5, PUNKT 5.1.1.

5.1.1. Exponeringsscenarier skall tas fram för 
tillverkning i gemenskapen, för tillverkarens 
och importörens egen användning och för 
alla identifierade användningar. Ett 
exponeringsscenario är en uppsättning villkor 
som beskriver hur ämnet tillverkas eller 
används under sin livscykel och hur 
tillverkaren eller importören kontrollerar, 
eller rekommenderar nedströmsanvändare att 
kontrollera, exponeringen av människor och 
miljön. Dessa exponeringsscenarier kan allt 
efter behov vara omfattande eller specifika. 
Exponeringsscenariot skall redovisas under 
relevant rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten 
och sammanfattas i en bilaga till 
säkerhetsdatabladet med användning av en 
lämplig kort titel som kortfattat beskriver 
användningen. Ett exponeringsscenario skall, 
i förekommande fall, i synnerhet omfatta en 
beskrivning av följande:

5.1.1. Exponeringsscenarier skall tas fram för 
tillverkning i gemenskapen, för tillverkarens 
och importörens egen användning och för 
alla identifierade användningar i den mening 
som avses i artikel 3.25. Ett 
exponeringsscenario är en uppsättning villkor 
som beskriver hur ämnet tillverkas eller 
används under sin livscykel och hur 
tillverkaren eller importören kontrollerar, 
eller rekommenderar nedströmsanvändare att 
kontrollera, exponeringen av människor och 
miljön. Dessa exponeringsscenarier kan 
kategoriseras i enlighet med definitionen i 
artikel 3.29a och kan allt efter behov vara 
omfattande eller specifika. 
Exponeringsscenariot skall redovisas under 
relevant rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten 
och sammanfattas i en bilaga till 
säkerhetsdatabladet med användning av en 
lämplig kort titel som kortfattat beskriver 
användningen. Ett exponeringsscenario skall, 
i förekommande fall, i synnerhet omfatta en 
beskrivning av följande:

Motivering

Användnings- och exponeringskategorierna är så uppbyggda att alla typer av identifierade 
användningar kan beskrivas genom en kombination av de relevanta elementen. Kategorierna 
kombinerar särskilda exponeringssituationer och beskriver alla villkor som är avgörande för 
exponeringen.
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Ändringsförslag 266
BILAGA I, PUNKT 5, PUNKT 5.1.1, STRECKSATS 3

– De riskhanteringsåtgärder som tillverkaren 
eller importören vidtagit för att minska 
människors (även arbetstagare och 
konsumenter) och miljöns exponering för 
ämnet eller för att undvika sådan exponering.

– De riskhanteringsåtgärder som tillverkaren,
importören och/eller nedströmsanvändaren 
vidtagit för att minska människors (även 
arbetstagare och konsumenter) och miljöns 
exponering för ämnet eller för att undvika 
sådan exponering.

Motivering
Nedströmsanvändarna tillämpar redan riskhanteringsåtgärder. Dessa måste i förekommande 
fall behandlas i samband med utarbetandet av exponeringsscenarier och de övergripande 
riskhanteringsåtgärder som rekommenderas av tillverkare och importörer av ämnen.

Ändringsförslag 267
BILAGA I, PUNKT 5.2.5a (ny)

5.2.5a För att utföra och validera 
exponeringsbedömningar kan särskilda 
IT-verktyg användas. Även 
branschspecifika IT-verktyg kan användas 
när sådana finns tillgängliga.

Motivering

För att hjälpa små och medelstora företag att fullgöra sina skyldigheter finns det redan eller 
är det möjligt att framställa särskilda branschspecifika IT-verktyg som gör det möjligt att 
utföra exponeringsbedömningar.

Ändringsförslag 268
BILAGA I, PUNKT 7, DEL A, PUNKT -1

-1. BESKRIVNING AV DE 
ANVÄNDNINGS- OCH 
EXPONERINGSKATEGORIER SOM 
OMFATTAS

Motivering

Användnings- och exponeringskategorierna är det huvudsakliga medlet för strukturerad 
överföring av information om riskhanteringsåtgärder, målvärden för exponeringen (t.ex. 
DNEL och PNEC) och användningsbetingelserna utmed distributionskedjan. De är till hjälp 
för aktörerna i distributionskedjan vid riskbedömningen och till nytta då det skall 
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sammanställas säkerhetsdatablad för nästa aktör inom denna kedja.

Ändringsförslag 269
BILAGA IA, PUNKT 3.3A (ny)

3.3a. För beredningar som inte uppfyller 
kraven i 3.2 och 3.3 och för vilka PNEC för 
använda ämnen är lägre än 500 µg/l, skall 
kvantitet, biologisk nedbrytning 
(elimineringsmöjlighet) och logPow 
meddelas nedströmsanvändarna i enlighet 
med artiklarna 34 och 35.

Motivering
Ett ämne kan visa sig vara farligt vid användning om nedströmsanvändarna inte i förväg 
vidtar tillräckliga försiktighetsåtgärder och om ämnets PNEC är lägre än 500 µg/l. Det är 
viktigt att nedströmsanvändarna blir informerade om dessa ämnens egenskaper om de måste 
göra exponeringsbedömningar och utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med 
artiklarna 34 och 35.

Ändringsförslag 270
BILAGA 1A, PUNKT 12.1, STYCKE 1A (nytt)

För beredningar skall denna information 
lämnas för varje relevant ämne i en 
beredning och för beredningen själv. Om 
informationen för själva beredningen inte 
kan uttryckas i form av ett konkret värde 
utan endast som en uppgiftsförteckning 
skall informationen om ekotoxiciteten hos 
de relevanta ämnena lämnas enligt 
bestämmelserna under rubrikerna 2 och 3 i 
denna bilaga.

Motivering
I vissa fall rör den information som begärs inte beredningen utan ämnet eller omvänt. 
Informationen bör därför ges för ämnet och beredningen när säkerhetsdatabladet kräver det i 
enlighet med avsnitt 2 och 3 i bilaga 1a.

Ändringsförslag 271
BILAGA II, NYTT INLEDANDE STYCKE
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Definition

Denna bilaga innehåller ämnen som är 
undantagna från registreringsplikten. 
Bilagan omfattar naturligt förekommande 
ämnen samt blandningar som i huvudsak 
består därav, vilka det finns lång 
erfarenhet av som entydigt visar på
frånvaro av risk eller mycket låga risker för 
framkallande av ohälsa eller negativa 
miljöeffekter.

Motivering

Idag finns ingen definition för de ämnen som finns upptagna i bilaga II, t ex vatten och 
askorbinsyra. Genom att lägga till en definition blir texten tydligare. Den blir dessutom 
möjlig att revidera. 

Trots att vi under lagstiftningsprocessen lägger till ämnen till bilaga II är vi övertygade om 
att den inte kommer att vara heltäckande. Vi önskar därför en revidering tidigt men även 
löpande under processen allt eftersom vi skaffar oss mer kunskaper. Utan våra förändringar 
kommer flera ämnen under lång tid framöver behöva registreras trots att myndigheten vet att 
dessa ämnen inte utgör någon risk.

Ändringsförslag 272
BILAGA II

EINECS-nr Namn/Grupp CAS-nr EINECS-nr Namn/Grupp CAS-nr

231-096-4 Järn 7439-89-6

Motivering

Järn har använts i tusentals år utan att man kunnat påvisa några risker för människors hälsa 
eller för miljön. Järn är ett material som framställs i mycket stora mängder och måste därför 
förmodligen testas enligt REACH vilket kommer att medföra ett stort antal djurförsök. 
Kostnaderna för testerna och registreringen av järn skulle vida överstiga de eventuella 
fördelarna.

Ändringsförslag 273
BILAGA III, PUNKT 8
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8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen, om de inte 
modifieras kemiskt vid tillverkningen, och 
om de inte uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farliga enligt 
direktiv 67/548/EEG.

8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen och material som 
erhållits från dessa genom mineralogiska 
processer (enligt den definition som ges i 
rådets direktiv 2003/96/EG)1 eller fysiska 
omvandlingsprocesser.

_________________
1 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.

Motivering

Om mineraler, malmer och naturligt förekommande ämnen klassificeras som farliga enligt 
direktiv 67/548/EG är registreringskravet oproportionerligt. De potentiella riskerna med 
mineraler och malmer behandlas i IPPC-direktivet och i EU:s gällande 
arbetsplatslagstiftning. Mineralogisk och fysikalisk omvandling av mineraler och malmer 
ändrar inte den kemiska sammansättningen hos dessa material. Det som utvinns genom dessa 
processer är andra mineralbaserade material och även de bör undantas från registreringen. 

Ändringsförslag 274
BILAGA III, PUNKT 8A (ny)

8a. Massa för papperstillverkning.

Motivering

Massa för papperstillverkning är kemiskt inaktiv och som sådan fullkomligt ofarlig för 
människors hälsa och för miljön. Den bör inte omfattas av registrering enligt REACH.

Ändringsförslag 275
BILAGA III, PUNKT 9

9. Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, koksugnsgas, masugnsgas, 
konvertergas från ståltillverkning genom 
syrgasmetod, råolja, kol och koks.

Motivering

Processgaser produceras och används inom slutna system. All transport sker via pipeline och 
allmänheten kommer aldrig i kontakt med gaserna. Koks är en produkt som uppstår vid 
kolavgasning. I denna produktionsprocess utvinns bensen, toluen, xylen, tjära och andra 
ämnen ur kolet. Koks är på så vis förenat med mindre inneboende risker och bör därför 
undantas från registreringskravet. De uppräknade gaserna produceras som biprodukter i 
koksverk och integrerade stålverk. Precis som naturgas, olja och kol används de till energi- 
och värmeproduktion. De bör därför behandlas på samma sätt som naturliga energikällor 
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och alltså undantas från registreringskravet.

Ändringsförslag 276
BILAGA V, PUNKT 6 – TOXIKOLOGISK INFORMATION, KOLUMN 1, PUNKT 6, 

PUNKT -1 (ny)

-1. Akut toxicitet
– Oralt intag

– Inandning

– Via huden

Motivering

Uppgifter om akut toxicitet är den viktigaste grundläggande toxikologiska informationen 
överhuvudtaget, och därför bör sådana uppgifter tas med även för lågvolymkemikalier. De 
spelar en central roll när man skall utvärdera kraven om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 
Dessutom är de relativt prisvärda och uppgår till omkring 1 800 euro per ämne.

Ändringsförslag 277
BILAGA V PUNKT 7 – EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION, kolumn 1, PUNKT 1.1A 

(ny)

7.1.1a Undersökning av tillväxthämning på
alger.

Motivering

Enligt förslaget krävs det bara testning för toxicitet på dafnier. Genom dessa försök är det 
emellertid inte möjligt att göra ens en rudimentär miljöbedömning eftersom dessa tester bara 
är avsedda att studera ett ämnes effekter på djurorganismer. För att bedöma effekterna på
växtorganismer är det nödvändigt med en undersökning av tillväxthämning på alger.
Kostnaden för detta är ungefär 5 000 euro per ämne.

Ändringsförslag 278
BILAGA V, PUNKT 7A (ny)

7a. Biologisk nedbrytbarhet

7.1. Biologisk lättnedbrytbarhet

Motivering

Information om biologisk nedbrytbarhet är ett absolut krav för ekotoxikologiska 
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utvärderingar. Utan den informationen kan ett ämnes effekter på miljön inte bedömas 
fastän många andra uppgifter finns tillgängliga. Informationen är särskilt viktig för att 
fastställa huruvida ett ämne uppfyller kriterierna enligt bilaga XII, dvs. kan sägas höra till 
PBT/vPvB-gruppen. Kostnaderna av en sådan undersökning (4 840 euro per ämne enligt den 
tyska regeringen) torde inte vara oöverkomliga, och därför bör den införas i de 
grundläggande informationskraven.
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