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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (REACH) är ett viktigt steg för att skapa ett hälsosammare och mer miljövänligt 
samhälle i Europa samtidigt som den kemiska industrins konkurrenskraft garanteras och 
villkoren för kemikalier på den inre marknaden görs mer jämlika.

REACH-förordningen erbjuder en chans till en teknisk utveckling som i högre grad styrs av 
miljön. I dagsläget ökar tillväxten på marknaden för miljöteknik mellan 5 och 20 procent 
per år. REACH kommer att öka kunskapen om alla ämnen och bana väg för ny teknik, nya 
ämnen och nya företag. I detta avseende är REACH-förordningen viktig för att målen i 
Lissabonagendan skall uppnås.

Industrin behöver emellertid alltid förbättra sina resultat, inte minst på den internationella 
marknaden. En smidig lagstiftningsram är en av de många faktorer som påverkar industrins 
konkurrenskraft och företagens beslut om hur de skall utvecklas. Att förenkla många direktiv 
genom att slå ihop dem till ett enda direktiv och ha gemensamma regler om kemikalier gynnar 
både industrin och konsumenterna.

För att förenkla och stärka förslaget, göra det smidigare och minska kostnaderna för de små
och medelstora företagen föreslår föredraganden nedanstående åtgärder:

Räckvidd

Av flexibilitetsskäl bör räckvidden begränsas:

Undantag skall beviljas för återvunnet material som ju är nödvändigt för en bärkraftig •
utveckling. Användningen av sådant material bör inte begränsas i REACH-förordningen.

Mineraler, malmer och andra ämnen som inte bearbetats kemiskt och som förekommer i •
naturen bör undantas från förordningens räckvidd såvida de inte kan klassificeras som 
CMR-ämnen. Enligt gemenskapsbestämmelserna transporteras malmer och koncentrat 
redan nu i bulk till auktoriserade anläggningar och därför utgör de inte någon risk för 
människors hälsa eller miljön.

Pappersmassa som används vid papperstillverkning bör undantas, eftersom det inte uppstår •
något mervärde genom att kräva dyr testning och registrering av sådana ofarliga material.

Krav på aktsamhet och information i distributionskedjan

En ytterst viktig aspekt av REACH är att information sprids i hela distributionskedjan för att 
företagen skall kunna vidta optimala åtgärder och skydda människors hälsa och miljön.

Nedströmsanvändarnas och konsumenternas rätt att få relevant information om kemiska ämnen 
bör stärkas. Därför föreslår föredraganden att det skall införas en princip om ”allmänna 
aktsamhetskrav” i förordningen. Dessutom bör konsumenten alltid ha rätt att veta vilka farliga 
kemikalier som ingår i olika varor.
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Registrering

Registreringkraven bör förenklas samtidigt som man stärker miljöskyddet genom följande 
åtgärder:

För företag som redan har registrerat ett ämne för en viss användning skall förfarandet för •
att registrera samma ämne för andra användningsområden förenklas.

Den mängd av information som krävs bör grunda sig på genomsnittet från de tre •
föregående produktionsåren i stället för på innevarande kalenderår. Detta gör det möjligt 
för systemet att beakta varierande produktionsvolymer.

Skyldigheten att lämna uppgifter om produkt- och processinriktad forskning och utveckling •
(PPORD) bör begränsas. Under ett PPORD-program behövs det inte något 
informationsutbyte i distributionskedjan.

Det bör vara obligatoriskt att lämna upplysningar om akut toxicitet, biologisk •
nedbrytbarhet och tillväxthämning på alger för samtliga ämnen.

Ämnen i varor

Artikel 6 omfattar allmän registreringsplikt för ämnen som avsiktligt och/eller oavsiktligt avges 
från varor. Eftersom bestämmelsen i artikel 6 även omfattar importerade varor har textens 
utformning omfattande konsekvenser för handeln, och nästan alla handelsparter har uttryckt 
oro över den nuvarande ordalydelsen. Kommissionsförslaget är verkligen oklart just när det 
gäller medvetenhet om avgivna mängder, rimligen förutsebar användning och förmodade 
negativa effekter. Inte heller finns det något styrmedel som myndigheterna kan tillämpa för att 
kräva tillgång till information om tillverkaren/importören inte har lämnat upplysningar på
förhand.

Av denna anledning föreslås följande förenklingar och förbättringar:

I oroväckande fall skall kemikaliemyndigheten ha befogenhet att kräva registrering av ett •
ämne som avgivits.

De villkor enligt vilka myndigheten kan kräva registrering bör baseras på risker i syfte att •
säkra förenlighet med WTO:s bestämmelser.

Villkoren bör gå hand i hand med dem som anges i utvärderingsdelen av förslaget.•

Kemikaliemyndigheten behöver inte undersöka sådana fall som den redan har uppgifter om •
till följd av tidigare registrering.

Ett ämne, en registrering samt kostnadsdelning

Enligt REACH-förordningen är det redan obligatoriskt att sprida uppgifter om försök på djur, 
vilket välkomnas varmt. Att dela testinformation bör i så hög grad som möjligt vara den 
riktgivande principen i förordningen, och därför borde åtgärder vidtas för att inrätta ett system 
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som går ut på principen ”ett ämne, en registrering” och uppgiftsdelning mellan samtliga företag 
som använder samma ämne. Ett sådant system kommer att minska kostnaderna och byråkratin 
samt förbättra uppgifternas kvalitet, eftersom mer information finns tillgänglig för alla företag. 
Systemet kunde bygga på följande modell: Först försöker man uppnå en frivillig 
överenskommelse, om nödvändigt med hjälp av en skiljenämnd. Om en överenskommelse inte 
kan uppnås tillämpas ett objektivt system för att dela kostnaderna. På så sätt kommer alla 
registranter att betala lika mycket för testningskostnaderna. Ett sådant system skulle vara öppet 
och tillgodose intressena hos mindre marknadskraftiga parter (främst små och medelstora 
företag).

Prioritering

För vissa lågvolymkemikalier kan REACH innebära höga kostnader, vilket kan leda till att 
ämnen dras bort från marknaden snarare av ekonomiska än miljömässiga skäl. 

Det är klart att man inte finner någon lösning genom att lätta på informationskraven. Någon 
slags mekanism borde emellertid byggas in i systemet för att garantera att ämnen som utgör en 
särskild risk snabbt kan identifieras.

Föredraganden skulle därför välkomna ett reviderat system för lågvolymkemikalierna som går 
ut på att mer målinriktade informationskrav baseras på det verkliga behovet. Utgångspunkten 
för ett sådant system kunde vara en första period med uppgiftsinsamling åtföljd av 
kemikaliemyndighetens utvärdering av huruvida det behövs ytterligare information.

Kemikaliemyndighetens roll

Kemikaliemyndigheten skall ansvara för beslutsfattandet i samtliga etapper av 
REACH-systemet. Detta är enda sättet att garantera rättvisa villkor och lika behandling för alla 
registranter samt en gemensam norm för att skydda människors hälsa och miljön i 
gemenskapen. Det tekniska arbete som är förknippat med utvärderingen borde fortsättningsvis 
utföras av de behöriga nationella myndigheter som förfogar över expertisen och som kommer 
att göra det även i framtiden, men samordningen och beslutsfattandet måste uteslutande höra 
till myndighetens ansvar. Därför bör kemikaliemyndigheten få följande ansvarsområden:

Att samla in och göra befintlig information om ämnen allmänt tillgänglig, särskilt från de •
nya medlemsstater där staten hittills har utfört alla kemikaliekontroller.

Att utvärdera förslag till test som görs inom ramen för registreringsförfarandet.•

Att utvärdera registreringsunderlag och ämnen.•

Att utforma det löpande programmet och delegera uppgifter till de olika medlemsstater där •
det faktiska arbetet utförs.

Medlemsstaterna har möjlighet att påverka beslutsprocessen genom sin plats i 
medlemsstatskommittén och inom ramen för forumet.

Små och medelstora företag
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Föredraganden anser att kostnaderna för små och medelstora företag kan minskas på olika sätt. 
För det första kommer små och medelstora företag som är verksamma på marknader med 
många tillverkare och/eller importörer att dra nytta av det förbättrade systemet för att dela 
testningsinformation enligt principen ”ett ämne, en registrering”. För det andra kommer 
informationsdelning inte att räcka till för små och medelstora företag som är verksamma på
marknader där det endast finns få tillverkare och/eller importörer. I detta fall skulle en 
prioriteringsmekanism förhindra onödig testning.

Medlemsstaterna skulle även kunna erbjuda ekonomiskt bistånd till små och medelstora företag 
med särskilda svårigheter för att reducera deras registrerings- och testningskostnader. Enligt 
den nuvarande ”de minimis-klausulen” för statligt stöd tillåts alla former av stöd som inte 
överstiger 100 000 euro under en treårsperiod. Dessutom är statligt stöd för investeringar (som 
delvis också kunde täcka testningskostnaderna) i viss mån tillåtet inom ramen för det så kallade 
blockundantaget för små och medelstora företag.

Om REACH-förordningen slutligen visar sig medföra avsevärda problem inom särskilda 
sektorer och/eller regioner där många små och medelstora företag är verksamma (t.ex. textil- 
eller läderindustrin), skulle en möjlighet vara att utnyttja den tillväxt- och anpassningsfond som 
för närvarande inrättas inom de nya struktur- och sammanhållningsfonderna.

Internationella aspekter av REACH

REACH borde utgöra det första steget i riktning mot ett världsomfattande system för testning, 
utvärdering och registrering av kemikalier. Därför måste systemet så långt som möjligt kopplas 
samman med andra internationella program såsom Global HPV Portal. Enligt programmet görs 
information om risker förknippade med högvolymkemikalier (HPV) tillgängliga för 
allmänheten. Detta kommer både att garantera förenlighet med WTO:s regler och leda till att 
det inrättas en plattform för informationsutbyte för industrin, regeringarna och de icke-statliga 
organisationerna.

EU bör även ta initiativ till bilaterala avtal med tredje länder om ömsesidigt erkännande av 
testningsuppgifter. Dessutom bör den icke-sekretessbelagda information om ämnen som 
samlats in enligt REACH-systemet delas internationellt. EU skall erbjuda utvecklingsländerna 
bistånd för inrättande av kemikalieordningar, kunskapsutbyte och bistånd att uppfylla REACH-
kraven, eftersom det är viktigt att handeln med dessa länder inte begränsas på grund av att de 
möjligen inte klarar detta på egen hand.

Forskning

Genomförandet av REACH-förordningen bör åtföljas av en omfattande ram för att utveckla 
och främja forskningen om alternativ till farliga kemikalier. Ett bra exempel är Massachusetts, 
där man inom ramen för lagstiftningen om kemikaliesäkerhet har inrättat ett institut för denna 
typ av forskning som sedan ställer resultaten till industrins förfogande.

Det bör inrättas ett gemenskapsprogram eller ett ”virtuellt institut” för forskning om hållbar 
teknik, till exempel inom ramen för det nya offentlig-privata europeiska partnerskapet 
European Technology Platform for Sustainable Chemistry, en s.k. plattform för en bärkraftig 
kemisk industri. Ytterligare finansiering för detta initiativ bör övervägas då man diskuterar 
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1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

nästa forskningsramprogram.

Det behövs också mer forskning om alternativa försöksmetoder som kan minska antalet försök 
på djur och sänka försökskostnaderna. I rådets direktiv 86/609 om skydd av djur som används 
för försök och andra vetenskapliga ändamål krävs det att alternativa försöksmetoder skall 
utvecklas och valideras. Europeiskt center för validering av alternativa metoder (ECVAM) har 
inrättats till följd av detta direktiv. Sådana initiativ behöver ökat ekonomiskt stöd och deras 
syfte bör breddas till att även omfatta grundläggande forskning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 3A (nytt)

(3a) Gemenskapens kemikalieslagstiftning 
bör ha som mål att de nya medlemsstaterna 
får kapacitet att trygga en hög nivå av 
skydd för hälsa och miljö.

Ändringsförslag 2
SKÄL 8

(8) Ansvaret för att hantera risker med 
ämnen bör ligga på de företag som tillverkar, 
importerar eller använder dessa ämnen, eller 
som släpper ut dem på marknaden.

(8) Ansvaret för att hantera risker med 
ämnen och informera om dessa risker bör 
ligga på de företag som tillverkar, importerar 
eller använder dessa ämnen, eller som släpper 
ut dem på marknaden.

Information om genomförandet av 
REACH bör vara lättillgänglig, i synnerhet 
för mycket små företag som inte skall 
behöva missgynnas oproportionerligt av 
genomförandeförfarandena.

Motivering

Föregår aktsamhetskravet som införs i de ändringsförslag som följer.
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REACH skall innebära en möjlighet för även mycket små företag att bli delaktiga och skall 
inte utgöra ett hinder som leder till utestängning.

Ändringsförslag 3
SKÄL 10

(10) Bestämmelserna om utvärdering 
möjliggör en uppföljning av registreringen, 
genom att man under utvärderingen skall 
kontrollera att registreringsunderlagen 
uppfyller kraven i denna förordning och 
genom att man får möjlighet att ta fram mer 
information om ämnenas egenskaper. 
Medlemsstaterna bör utvärdera sådana 
ämnen om de har skäl att misstänka att de 
utgör en hälso- eller miljörisk, efter att ha 
inkluderat dem i sina löpande planer.

(10) Bestämmelserna om utvärdering 
möjliggör en uppföljning av registreringen, 
genom att man under utvärderingen skall 
kontrollera att registreringsunderlagen 
uppfyller kraven i denna förordning och 
genom att man får möjlighet att ta fram mer 
information om ämnenas egenskaper. 
Kemikaliemyndigheten skall utvärdera
dessa ämnen om de har skäl att misstänka att 
de utgör en hälso- eller miljörisk.

Motivering

Utvärderingen av ämnen skall genomföras centralt av kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 4
SKÄL 16

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

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

Motivering

Inför försiktighetsprincipen.

Ändringsförslag 5
SKÄL 17

(17) För att göra 
kemikaliesäkerhetsbedömningar på ett 
effektivt sätt bör tillverkare och importörer 
av ämnen ta fram information om dessa 
ämnen, om nödvändigt genom att utföra
nya tester.

(17) För att göra 
kemikaliesäkerhetsbedömningar på ett 
effektivt sätt bör tillverkare och importörer 
av ämnen ta fram information om dessa 
ämnen, varvid riskbedömningen bör göras 
och den säkra användningen bedömas 
utifrån från den verkliga risken. 
Existerande information måste göras 
tillgänglig, med undantag för företagens 
sekretessbelagda information, innan nya 
tester, särskilt tester på djur, genomförs.

Motivering

Genom att använda tillgänglig information påskyndas bedömningsprocessen och tester på
djur undviks.

Ändringsförslag 6
SKÄL 18
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(18) För att underlätta tillämpningen och 
utvärderingen och för att garantera öppenhet 
och insyn bör informationen om dessa ämnen 
och sammanhörande information, bl.a. om 
riskhanteringsåtgärder, lämnas till 
myndigheterna, utom i vissa fall där detta 
skulle innebära en oproportionerlig börda.

(18) För att underlätta tillämpningen och 
utvärderingen och för att garantera öppenhet 
och insyn bör informationen om dessa ämnen 
och sammanhörande information, bl.a. om 
riskhanteringsåtgärder, lämnas till 
kemikaliemyndigheten, utom i vissa fall där 
detta skulle innebära en oproportionerlig 
börda.

Ändringsförslag 7
SKÄL 23

(23) I en grupp med flera registranter bör en 
av dem kunna lämna information på de 
andras vägnar enligt regler som säkerställer 
att all erforderlig information lämnas, 
samtidigt som kostnadsbördan delas.

(23) I en grupp med flera registranter bör en 
av dem kunna lämna information på de 
andras vägnar enligt regler som säkerställer 
att all erforderlig information lämnas, 
samtidigt som kostnadsbördan delas. 
Lämpliga riktlinjer bör dock antas för att 
garantera att små och medelstora företag
ges tillgång till och finns representerade i 
ett sådant konsortium.

Motivering

För att små och medelstora företag skall ha råd med sådana konsortier bör lämpliga 
åtgärder vidtas som garanterar att de finns representerade och att deras intressen kan 
försvaras.

Ändringsförslag 8
SKÄL 28A (nytt)

(28a) Av flexibilitetsskäl bör avfall och 
material som används som sekundärt 
råmaterial eller som energikälla undantas 
från förordningens räckvidd. Att generera 
ett värde av (”valorisera”) avfall och 
material som används som sekundärt 
råmaterial eller som energikälla vid 
återvinningen bidrar till EU:s mål med en 
hållbar utveckling, och det bör genom 
denna förordning inte införas några krav 
som minskar stimulansåtgärderna för 
sådan återanvändning och återvinning.
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Motivering

Att inkludera återvunnet råmaterial i REACH-förordningens räckvidd skulle kunna äventyra 
återvinningen och återanvändningen och därmed öka behovet av icke-förnybara resurser. 
Man bör klargöra att a) överlappande lagstiftning undviks och b) återanvändningen på inget 
sätt motverkas genom REACH. Återvinningsinsatser, driftstillstånd och användning av 
återvunnet material som ”sekundärt råmaterial utvunnet från avfall” regleras redan i den 
gällande gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 9
SKÄL 28B (nytt)

(28b) Av omtanke om ett effektivt, enhetligt 
och rättvist system bör en grupp tekniska 
och vetenskapliga experter granska 
ämnesförteckningen i bilagorna II och III 
(ämnen som undantagits från 
registreringsplikten) så att det kan antas 
kriterier för uppförandet av ämnen i dessa 
bilagor. När en gång kriterierna utformats 
kunde innehållet i bilagorna uppdateras 
för att motsvara aktuella principer, och nya 
ämnen som uppfyller bilagornas krav 
kunde tas med i dessa bilagor.

Motivering

Bilagorna II och III om undantag från registreringsplikten går tillbaka till sextio- och 
sjuttiotalet och har sedan dess inte uppdaterats. Alltså har sådana medlemsstater som gått 
med i EU på senare tid inte kunnat påverka innehållet i dem. Om dessa bilagor inte 
uppdateras kommer de att vålla osäkerhet och förvirring för företagen. En uppdatering skulle 
göra förslaget med REACH mera praktiskt, enhetligt och kostnadseffektivt, utan att lägga 
hinder i vägen för att målen i fråga om skydd för hälsa och miljö uppnås.

Ändringsförslag 10
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.
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Motivering

Många av de företag som berörs av REACH är små och medelstora företag. Man bör vidta 
särskilda åtgärder för att undvika att lagstiftningen påför dessa en alltför tung byråkrati. 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 11
SKÄL 31A (nytt)

(31a) Kemikaliemyndigheten bör ha 
ansvaret för registrering och utvärdering 
enligt denna förordning. Myndigheten bör 
anlita de nationella myndigheterna för 
tekniskt stöd och alltid föra en nära dialog 
med dessa.

Ändringsförslag 12
SKÄL 31B (nytt)

(31b) Kemikaliemyndigheten bör utarbeta 
riktlinjer i enlighet med bilaga I om hur 
användnings- och exponeringskategorier 
skall tillämpas i samband med 
informationskraven enligt denna 
förordning.

Ändringsförslag 13
SKÄL 32

(32) För att tillförsäkra att den information 
som är tillgänglig för myndigheterna är 
aktuell bör man införa en skyldighet att 
underrätta kemikaliemyndigheten om vissa 
ändringar av informationen.

(32) För att tillförsäkra att den information 
som är tillgänglig för myndigheterna är 
aktuell bör man införa en ömsesidig 
skyldighet för kemikaliemyndigheten att 
informera de nationella myndigheterna om 
vissa ändringar, och omvänt för de 
nationella myndigheterna att informera 
kemikaliemyndigheten, som bär det 
övergripande ansvaret.
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Motivering

Ett utbyte av information skulle underlätta både de nationella myndigheternas och 
kemikaliemyndighetens verksamhet.

Ändringsförslag 14
SKÄL 33

(33) För att denna förordning skall fungera 
effektivare i hela gemenskapen bör 
registranter uppmuntras att dela och 
gemensamt lämna in data.

(33) För att denna förordning skall fungera 
effektivare i hela gemenskapen bör 
registranter uppmuntras att dela och 
gemensamt lämna in data. För att små och 
medelstora företag skall gynnas av fördelen 
med denna uppbyggnad av ett konsortium 
genom att de finns representerade i detta 
bör dock lämpliga riktlinjer antas.

Motivering

För att små och medelstora företag skall ha råd med sådana konsortier bör lämpliga 
riktlinjer antas för att garantera att de finns representerade och att deras intressen försvaras.

Ändringsförslag 15
SKÄL 33A (nytt)

(33a) Kemikaliemyndigheten bör utarbeta 
riktlinjer som skall användas för att 
fastställa fördelningen av kostnaderna i de 
fall då parterna inte kan komma överens 
internt. Dessa riktlinjer måste vara rättvisa 
och redovisas öppet och de måste ta hänsyn 
till både antalet inblandade parter och 
parternas respektive produktionsvolymer.

Ändringsförslag 16
SKÄL 41
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(41) Ansvaret för riskhanteringen av ämnen 
består till en del i att vidarebefordra 
information om dessa ämnen till andra i 
branschen. Detta är också nödvändigt för att 
dessa yrkesutövare skall kunna uppfylla sina 
skyldigheter.

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

Motivering

Hänför sig till ändringsförslagen till skäl 16. Ett lämpligt och enhetligt riskbaserat 
kommunikationssystem ger konsumenterna den information och de råd de behöver för att 
kunna hantera sin risk säkert och effektivt vid användning av ett ämne eller en beredning som 
innehåller kemikalier.

Ändringsförslag 17
SKÄL 42

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

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

Motivering

Hänför sig till ändringsförslagen till skäl 16.

Ändringsförslag 18
SKÄL 43
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(43) För att få till stånd en ansvarskedja bör 
nedströmsanvändare vara skyldiga att 
bedöma de risker som uppkommer vid deras 
användningar av ämnen, om dessa 
användningar inte omfattas av ett 
säkerhetsdatablad som de erhållit av sina 
leverantörer. Nedströmsanvändarna befrias 
emellertid från denna skyldighet om de vidtar 
skyddsåtgärder utöver dem som deras 
leverantör rekommenderar eller om 
leverantören inte var skyldig att bedöma eller 
förse nedströmsanvändaren med information 
om dessa risker. Av samma anledning bör 
nedströmsanvändare hantera de risker som 
uppkommer i samband med deras 
användningar av ämnena.

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

Motivering

Hänför sig till ändringsförslagen till skäl 16.

Ändringsförslag 19
SKÄL 46A (nytt)

(46a) Om tillverkare eller importörer av ett 
ämne, antingen som sådant eller ingående 
i en beredning, inte har för avsikt att 
registrera ett ämne bör de anmäla detta för 
kemikaliemyndigheten och sina 
nedströmsanvändare.

Motivering

De nuvarande REACH-bestämmelserna har skapat oro bland nedströmsanvändarna om att 
flera ämnen eventuellt inte registreras av ekonomiska skäl. Detta skulle avsevärt kunna 
påverka deras verksamhet. Det är därför nödvändigt att tillverkare och importörer förvarnar 
nedströmsanvändarna. På så sätt skulle nedströmsanvändarna kunna ha en aktiv roll då det 
gäller att inleda förhandlingar med tillverkarna eller importörerna för att undvika att ämnen 
dras tillbaka eller för att hitta lämpliga alternativ.
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Ändringsförslag 20
SKÄL 48

(48) Det är dessutom nödvändigt att skapa
förtroende för den allmänna kvaliteten på
registreringar och se till att allmänheten 
och alla berörda parter inom den kemiska 
industrin har förtroende för att företagen 
uppfyller de skyldigheter som åligger dem. 
Därför bör samma medlemsstat ha rätt att 
kontrollera att registreringsunderlag som 
lämnas in överensstämmer med kraven.

(48) Förtroende för den allmänna kvaliteten 
på registreringar kan endast förbättras 
genom att kemikaliemyndigheten ges fullt 
ansvar för förvaltningen av den nya
kemikaliepolitiken. Kemikalieförordingen 
måste därför behandlas och övervakas på
ett enhetligt sätt i medlemsstaterna, och 
både konsumenterna och 
kemikalieindustrin måste kunna lita på att 
bestämmelserna iakttas och att detta 
övervakas. Myndigheterna i 
medlemsstaterna bör, då de utvärderar om 
registreringsunderlagen uppfyller kraven, 
verka i nära samarbete med 
kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 21
SKÄL 49

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

(49) Kemikaliemyndigheten bör också ha rätt 
att kräva ytterligare information från 
tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare om ämnen som 
misstänks utgöra en hälso- eller miljörisk, 
bland annat av det skälet att de finns på den 
inre marknaden i stora volymer. Denna 
information bör baseras på de utvärderingar 
som utförts av kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten bör planera och 
tillhandahålla resurser för detta ändamål. Om 
det är berättigat, bör medlemsstaterna också
ha rätt att kräva ytterligare information om 
användningen av isolerade intermediärer på
plats, då denna användning medför en risk av 
samma omfattning som användningen av 
ämnen för vilka det krävs tillstånd.
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Ändringsförslag 22
SKÄL 62

(62) För att man skall kunna utarbeta förslag 
till begränsningar och för att sådan 
lagstiftning skall fungera effektivt, bör man 
eftersträva en god samordning samt ett gott 
samarbete och informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna, kemikaliemyndigheten, 
andra organ i gemenskapen, kommissionen 
och berörda parter.

(62) För att man skall kunna utarbeta förslag 
till begränsningar och för att sådan 
lagstiftning skall fungera effektivt, bör man 
eftersträva en god samordning samt ett gott 
samarbete och informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna, kemikaliemyndigheten, 
andra organ i gemenskapen, kommissionen 
och berörda parter. Kemikaliemyndigheten 
bör ha det övergripande ansvaret för detta 
förfarande.

Ändringsförslag 23
SKÄL 70

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

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

Ändringsförslag 24
SKÄL 73

(73) Styrelsen bör ha befogenhet att fastställa 
budgeten, kontrollera att den genomförs, 
fastställa avgifternas struktur och storlek, 
utarbeta interna regler, anta 
budgetförordningar och utse verkställande 
direktören.

(73) Styrelsen bör ha befogenhet att fastställa 
budgeten, kontrollera att den genomförs, 
fastställa avgifternas struktur och storlek, 
utarbeta interna regler, anta 
budgetförordningar och utse verkställande 
direktören. I enlighet med målet att främja 
alternativ till tester på djur bör man inom 
ramen för ramprogrammet för forskning 
avsätta lämpliga finansiella medel för 
utveckling av alternativa metoder.
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Motivering

I syfte att främja alternativa metoder till djurförsök måste man inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet för forskning avsätta lämpliga finansiella medel för utveckling av alternativa 
metoder, vilka kan användas för att tillgodose informationskraven i denna förordning.

Ändringsförslag 25
SKÄL 90

(90) Regelbundna rapporter från 
medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten 
om denna förordnings tillämpning kommer 
att vara ovärderliga vid övervakningen av 
kemikalielagstiftningens genomförande och 
av trender på det här området. De slutsatser 
som dras av resultaten i dessa rapporter 
kommer att bli användbara och praktiska 
verktyg vid översynen av förordningen och, 
om nödvändigt, vid utarbetande av förslag till 
ändringar.

(90) Regelbundna rapporter från 
medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten 
om denna förordnings tillämpning kommer 
att vara ovärderliga vid övervakningen av 
kemikalielagstiftningens genomförande och 
av trender på det här området. De slutsatser 
som dras av resultaten i dessa rapporter 
kommer att bli användbara och praktiska 
verktyg vid översynen av förordningen och, 
om nödvändigt, vid utarbetande av förslag till 
ändringar. Kommissionen bör därför göra 
en konsekvensbedömning efter de första 
fem årens tillämpning av förordningen för 
att bedöma huruvida förordningen 
uppfyller de mål som fastställdes från 
början och om den inre marknaden 
fortfarande fungerar och konkurrensen 
har bevarats.

Motivering

Eftersom det regelsystem som inrättas i och med REACH är så viktigt måste de resultat som 
uppnås under de första årens genomförande utvärderas för att avgöra huruvida de mål som 
angavs initialt kan uppfyllas, och om inte, för att göra de nödvändiga ändringarna.

Ändringsförslag 26
SKÄL 93

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

(93) För att det system som inrättas genom 
denna förordning skall fungera effektivt 
krävs det ett gott samarbete och en god 
samordning mellan medlemsstaterna, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen när 
det gäller efterlevnadskontrollen.
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Kemikaliemyndigheten bör emellertid ha 
det övergripande ansvaret för detta 
förfarande.

Ändringsförslag 27
SKÄL 104A (nytt)

(104a) Att generera ett värde (”valorisera”) 
av avfall och/eller material som används 
som sekundärt råmaterial eller som 
energikälla vid återanvändningen bidrar 
till EU:s mål för en hållbar utveckling. Det 
bör inte införas några krav genom REACH 
som skulle kunna hindra återvinning och 
återanvändning och därmed öka behovet 
av att använda icke-förnybara resurser.

Motivering

Avfall och material som används som sekundära råvaror eller som energikälla vid 
materialåtervinning enligt definitionerna i ramdirektivet om avfall eller enligt europeiska 
standarder bör uteslutas från tillämpningsområdet för REACH eftersom de är reglerade 
genom gemenskapens lagstiftning om avfall. I direktiv 91/156/EEG införs begreppet 
”sekundära råvaror som utvinns ur avfall” och i artikel 3.1 b fastställs att medlemsstater 
skall vidta nödvändiga åtgärder för att uppmuntra ”att avfall återvinns genom 
återanvändning, vidareutnyttjande, materialåtervinning eller andra processer som syftar till 
att utvinna sekundära råvaror, eller att avfall används som energikälla”.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) ämnen, beredningar eller varor som
definieras som avfall i rådets 
direktiv 91/156/EEG av den 18 mars 1991 
om ändring i direktiv 75/442/EEG om 
avfall*, 

______________

* EGT L 78, 26.3.1991, s. 32.

Motivering

Att inkludera återvunna råvaror i REACH-förordningens räckvidd skulle kunna äventyra 
återvinningen och återanvändningen och därmed öka behovet av icke-förnybara resurser. 
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Man bör klargöra att överlappande lagstiftning undviks och att återanvändningen på inget 
sätt motverkas genom REACH. Återvinningsinsatser, driftstillstånd och användning av 
återvunnet material som ”sekundära råvaror som utvinns ur avfall för återvinning” regleras 
redan i den gällande gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CB (nytt)

cb) råvaror av naturligt ursprung som inte 
säljs till allmänheten och som uteslutande 
är avsedda att användas i anläggningar 
som omfattas av direktiv 96/61/EG,

Motivering

Flera organiska och oorganiska råvaror innehåller i sin naturliga form CMR-ämnen i 
koncentrationer som skall omfattas av klassificeringen. Primärråvaror används i 
anläggningar där metalltillverkning sker. Dessa anläggningar omfattas alla av 
bestämmelserna i IPPC-direktivet (direktiv 96/61/EG) och annan europeisk lagstiftning om 
anställnings- och miljöskydd. Detta ändringsförslag påverkar inte nivån på anställnings- eller 
miljöskyddet men minskar den byråkratiska bördan för industrin.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CC (nytt)

cc) ämnen i tobaksprodukter i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av 
tobaksvaror,

Motivering

Direktiv 2001/37/EG innehåller redan bestämmelser om användning av ämnen i 
tobaksprodukter. Särskilt i artiklarna 3 och 6 i direktiv 2001/37/EG ingår bestämmelser om 
gränsvärden och tillhandahållande av information om beståndsdelar. I detta sammanhang 
bör både ett ämnes funktion och kategori nämnas, och dessutom toxikologiska uppgifter.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CD (nytt)
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cd) ämnen i batterier i enlighet med 
direktiv 91/157/EEG (ändrat genom 
direktiv 91/86/EG och direktiv 98/101/EG),

Motivering

För mer än tio år sedan skapade batteridirektivet förutsättningar för att reglera batteriers 
hela livscykel, från urvalet av enskilda ämnen, via användningen till återanvändning. 
Eftersom batteridirektivet är avsett att förbli i kraft är det möjligt att utesluta batterier från 
tillämpningsområdet för REACH.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 2, PUNKT 2

2. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av

2. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av

a) rådets direktiv 89/391/EEG, a) gemenskapens lagstiftning om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen,

b) direktiv 90/394/EEG,

c) rådets direktiv 98/24/EG,

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 2, PUNKTERNA 2A-C (nya)

2a. Bestämmelserna i avdelningarna II, 
III, V och VI skall inte tillämpas om ett 
ämne tillverkas eller importeras för att 
användas eller används i följande 
slutprodukter:
a) Humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
förordning (EG) nr 726/2004, 
direktiv 2001/82/EG och 
direktiv 2001/83/EG.

b) Livsmedel enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 178/2002, inklusive 

i) som livsmedelstillsats enligt 
direktiv 89/107/EEG,
ii) som aromämne i livsmedel enligt 
kommissionens direktiv 88/388/EG,
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iii) som sötningsmedel i livsmedel enligt 
rådets direktiv 94/35/EG,
iv) som livsmedelstillsats av annat slag än 
färgämnen och sötningsmedel enligt 
direktiv 95/2/EG.

c) Djurfoder, inklusive
i) som fodertillsats enligt förordning 
(EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser, och
ii) djurfoder enligt direktiv 82/471/EEG.

d) Som material som kommer i kontakt 
med livsmedel enligt förordning 
(EG) nr 2004/1935.
e) I medicintekniska produkter enligt 
direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG eller 
98/79/EG.
f) I växtskyddsprodukter enligt 
direktiv 91/414/EG.
g) I växtskyddsmedel enligt 
direktiv 98/8/EG.
2b. Bestämmelserna i avdelning VII skall 
inte tillämpas om ett ämne används enligt 
punkt 2a (ny) samt för följande ändamål:
a) Användning som isolerade intermediärer 
på plats eller som transporteras.

b) Användning som motorbränsle enligt 
direktiv 98/70/EG.
c) Användning av mineraloljeprodukter 
som bränsle i mobila eller fasta 
förbränningsanläggningar och som bränsle 
i slutna system.
d) Särskilda användningar av registrerade 
ämnen som uteslutande är avsedda för 
export till tredjeländer.

2c. Bestämmelserna i avdelningarna IV 
och X skall inte tillämpas på beredningar 
enligt förteckningen i punkterna 2aa–2ag 
eller på ämnen i sådana beredningar.

Motivering

Om det redan i början av förordningen klart sägs ut vad som omfattas och vad som inte 
omfattas av förordningen kommer sådana företag som inte är skyldiga att tillämpa REACH 
inte heller att bli tvungna att läsa igenom hela förslaget. Därför sammanförs i detta 
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ändringsförslag allt som stadgats om förordningens räckvidd på ett och samma ställe. 
Livsmedel och foder omfattas inte av REACH. Inte heller livsmedelstillsatser bör omfattas av 
förordningen, eftersom de redan regleras adekvat i annan lagstiftning. 

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 2, PUNKT 2D (ny)

2d. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av de förbud och 
begränsningar som fastställs i rådets 
ändrade direktiv 76/768/EEG i fråga om

a) förbud mot djurförsök för att testa 
kosmetiska slutprodukter och beståndsdelar 
eller kombinationer av beståndsdelar som 
ingår i kosmetiska produkter, och

b) förbud mot marknadsföring av sådana 
kosmetiska produkter hos vilka vissa eller 
alla beståndsdelar, alternativt 
slutprodukten, har utprovats på djur.
Sådana ämnen som används som 
beståndsdelar i kosmetiska produkter och 
som täcks av denna förordning får inte 
utprovas på djur i samband med 
utvärderingar av de ämnena enligt denna 
förordning.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att trygga den sjunde ändringen av direktivet om 
kosmetiska produkter och dess bestämmelser om förbud mot djurförsök och marknadsföring 
av produkter som utprovats på djur.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 3, LED 1
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1. ämne: kemiskt grundämne och föreningar 
av detta grundämne i naturlig eller tillverkad 
form, inklusive eventuella tillsatser som är 
nödvändiga för att bevara dess stabilitet och 
sådana föroreningar som härrör från 
tillverkningsprocessen, men exklusive 
eventuella lösningsmedel som kan avskiljas 
utan att det påverkar ämnets stabilitet eller 
ändrar dess sammansättning.

1. ämne: kemiskt grundämne och föreningar 
av detta grundämne i naturlig eller tillverkad 
form, inklusive eventuella tillsatser som är 
nödvändiga för att bevara dess stabilitet och 
sådana föroreningar som förekommer efter 
tillverkningsprocessen eller som är naturligt 
förekommande och utvinns som en del av 
ämnet, men exklusive eventuella 
lösningsmedel som kan avskiljas utan att det 
påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess 
sammansättning.

Motivering

Naturliga cellulosafibrer är polymerer som utvinns från trä. Träet kan innehålla naturliga 
föroreningar (som varierar betydligt från träd till träd, klimat till klimat och årstid till årstid) 
som kommer med vid utvinningen och som kan finnas kvar i papper även efter behandlingen 
av cellulosafibrerna. Vissa av dessa naturliga föroreningar kan ha ändrats kemiskt under 
tillverkningsprocessen. Föroreningar som ”härrör från tillverkningsprocessen” undantas från 
räckvidden för REACH. Det bör klargöras att detta undantag även gäller naturligt 
förekommande föroreningar.

Ändringsförslag 36
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.

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 samt säkra 
rättslig säkerhet vid genomförandet av bestämmelserna i REACH.

Denna kategori av naturliga ämnen omfattar en stor mängd ämnen, som inte är några 
väldefinierade kemiska beståndsdelar enligt definitionen av ”ämne” i kommissionens förslag. 
Växtderivat bör därför skiljas från andra ämnen som täcks av REACH.
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Ändringsförslag 37
ARTIKEL 3, LED 2

2. beredning: blandning eller lösning som 
består av två eller flera ämnen.

2. beredning: homogen eller icke homogen 
blandning eller lösning som består av två eller 
flera ämnen, oavsett vilket de enskilda 
beståndsdelarnas, blandningens eller 
lösningens aggregat är.

Motivering

Precisering för att beakta den stora variationen beredningar som ofta kombinerar 
beståndsdelar i olika aggregat (gasform, flytande form, fast form).

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 3, LED 2A (nytt)

2a. metallegering: särskild typ av 
beredning som är homogen på
makroskopisk nivå och som består av två
eller flera kemiska komponenter som är 
kombinerade på sådant sätt att de inte 
enkelt kan separeras genom mekanisk 
påverkan och som måste utvärderas med 
beaktande av sina särskilda och specifika 
egenskaper.

Motivering

Legeringar betecknas i bilaga Ia som ”särskilda beredningar”, men i själva förordningen tas 
det ingen hänsyn till deras särskilda egenskaper. Legeringar består av två eller flera ämnen 
(metaller) som smälter samman till ett nytt olösligt kristallgitter. Legeringar bör därför inte 
registreras som ”beredningar”, men den säkra användningen av metaller i legeringar bör 
undersökas. Detta framgår redan av övervägandena i EU:s direktiv om farliga preparat 
(1999/45/EG).

Denna definition bör ingå i REACH som en ny definition och hänvisa till den som accepterats 
av FN inom ramen för det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av 
kemikalier. Om denna definition införs i REACH skulle dessutom definitionerna 
överensstämma med kraven i direktivet om farliga beredningar (1999/45/EG).

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 3, LED 3
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3. vara: en artikel bestående av ett eller flera 
ämnen eller beredningar som under 
produktionen får en särskild form, yta eller 
design vilken i större utsträckning än dess 
kemiska sammansättning bestämmer dess 
slutliga användning och funktion.

3. en tillverkad artikel i vilken det ingår ett 
eller flera ämnen och/eller en eller flera 
beredningar som under produktionen får en 
särskild form, yta eller design som är 
relevant för dess slutliga användning och 
funktion.

Motivering

I kommissionens förslag är ordalydelsen inte konsekvent i artiklarna 3.3, 6.1 och 6.2 i fråga 
om ämnen i varor. I den tyska lagstiftningen finns det liknande inkonsekvenser, vilket lett till 
diskussioner och rättslig osäkerhet. De föreslagna ändringarna av artiklarna 3.3 och 6.1–7 
skulle harmonisera dessa formuleringar. Formuleringen ”vilken i större utsträckning än dess 
kemiska sammansättning bestämmer dess slutliga användning och funktion” kan dessutom 
skapa förvirring.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 3, LED 12

12. användning: bearbetning, formulering, 
konsumtion, lagring, förvaring, behandling, 
påfyllning av behållare, överföring från en 
behållare till en annan, blandning, produktion 
av en vara eller annat utnyttjande.

12. användning: bearbetning, formulering, 
konsumtion, lagring, förvaring, behandling, 
påfyllning av behållare, överföring från en 
behållare till en annan, blandning, produktion 
av en vara eller annat tillräckligt definierat 
utnyttjande.

Motivering

Användningar måste definieras så att de tillsammans med exponeringskategorierna möjliggör 
förverkligandet av ett praktiskt genomförbart REACH-system.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 3, LED 12A (nytt)

12a. användningskategorier: 
kategorisering av användningar enligt 
följande indelning: industriell användning, 
yrkesmässig användning och privat 
användning.

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 3, LED 12B (nytt)
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12b. exponeringskategorier: kategorisering 
av exponeringar utifrån människans 
relevanta upptagningsvägar, 
tillförselvägarna i miljön och 
exponeringens varaktighet och frekvens.

Ändringsförslag 43
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 endast tillverkas för och förbrukas eller 
används vid kemisk bearbetning, för att 
omvandlas till ett annat ämne (nedan kallat 
syntes).

Motivering

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

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 3, LED 14A (nytt)

14a. kemiskt icke-modifierat ämne: ämne 
vars kemiska struktur inte ändras även om 
det genomgått en kemisk process, till 
exempel behandlats kemiskt för att renas 
från föroreningar.

Motivering

I förslaget undantas från registreringskravet ”naturligt förekommande ämnen, om de inte 
modifieras kemiskt vid tillverkningen”. Det huvudsakliga råmaterialet som används för att 
tillverka papper och papp är cellulosa, alltså en naturlig råvara. En viss del av cellulosan 
kan utvinnas genom att man löser eller mjukar upp hartserna mellan fibrerna och på så sätt 
gör det lättare att separera dem. Det bör framgå tydligt i förordningen att denna kemiska 
process inte ändrar cellulosan kemiskt.

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 3, LED 14B (nytt)
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14b. naturligt förekommande ämne: ämne 
som förekommer i naturen och som är 
obearbetat eller som bearbetats endast 
manuellt, gravitationellt eller mekaniskt 
eller genom upplösning i vatten, flotation 
eller uppvärmning med vattenavdunstning 
som enda syfte, eller som utvinns från 
luften oavsett metod, utan att ämnets kemi 
förändras.

Motivering

För att REACH-förordningen skall bli tydligare och lättare att genomföra bör den även
innehålla en definition av ”naturligt förekommande”, i linje med OECD:s definition.

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 3, LED 20

20. infasningsämne: ett ämne som för de 
15 år som föregår förordningens 
ikraftträdande uppfyller minst ett av följande 
kriterier, förutsatt att tillverkaren eller 
importören kan lägga fram dokumentation 
som styrker detta:

20. infasningsämne: ett ämne som under de 
första 11 åren efter förordningens 
ikraftträdande uppfyller minst ett av följande 
kriterier:

a) Det har tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen, eller de länder som blir 
medlemmar i Europeiska unionen den 
1 maj 2004, av en tillverkare eller importör 
och är upptaget i Einecs (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical 
Substances).

a) Det är upptaget i Einecs (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical 
Substances).

b) Det har tillverkats i gemenskapen, eller i 
de länder som blir medlemmar i 
Europeiska unionen den 1 maj 2004, men 
inte släppts ut på marknaden av tillverkaren 
eller importören.

b) Det har tillverkats i gemenskapen, eller i 
de länder som blir medlemmar i 
Europeiska unionen den 1 maj 2004, före 
förordningens ikraftträdande, men inte 
släppts ut på marknaden av tillverkaren eller 
importören någon enda gång under de 
femton år som föregår förordningens 
ikraftträdande, förutsatt att tillverkaren 
eller importören kan lägga fram 
dokumentation som styrker detta.
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c) Det har släppts ut på marknaden i 
gemenskapen, eller i de länder som blir 
medlemmar i Europeiska unionen den 
1 maj 2004, och från och med 
18 september 1981 till och med 
31 oktober 1993 också släppts ut på
marknaden av tillverkaren eller importören 
och anses ha anmälts i enlighet med 
artikel 8.1 första strecksatsen i 
direktiv 67/548/EEG, ändrat genom 
direktiv 79/831/EEG, men motsvarar inte 
definitionen av en polymer i 
direktiv 67/548/EEG, ändrat genom 
direktiv 92/32/EEG,

c) Från och med 18 september 1981 till och 
med 31 oktober 1993 anses det ha anmälts i 
enlighet med artikel 8.1 första strecksatsen i 
direktiv 67/548/EEG, ändrat genom 
direktiv 79/831/EEG, men motsvarar inte 
definitionen av en polymer i 
direktiv 67/548/EEG, ändrat genom 
direktiv 92/32/EEG,

Motivering

Genom detta ändringsförslag klargörs det att ett ämne antingen är ett infasningsämne eller 
inte. Detta behövs för att metoden ett ämne en uppsättning uppgifter skall kunna fungera. 
Alla ämnen i EINECS bör betraktas som potentiella infasningsämnen.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 3, LED 22

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 (inbegripet 
beredningar och varor) eller 
vidareutveckling av ett ämne som sådant, i 
en beredning eller i varor, varvid 
pilotanläggningar eller produktionsförsök 
används för att utveckla 
produktionsprocessen och/eller testa 
användningsområden för ämnet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag preciseras det att produktutvecklingen även omfattar 
beredningar och varor som används för pilottester under verkliga förhållanden. 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 
PPORD-process.

Ändringsförslag 48
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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.

Motivering

Begränsningen till ett ton inskränker på ett otillbörligt sätt friheten inom vetenskap och 
forskning.

Ändringsförslag 49
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 på goda grunder kan avråda 
från eftersom han anser den vara riskabel
och kan lägga fram vetenskapligt 
underbyggda skäl till att den inte är säker.

Motivering

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

Genom detta ändringsförslag stärks nedströmsanvändarnas ställning i leveranskedjan. Här 
klargörs att registranterna kan begränsa en nedströmsanvändares användning av ett ämne 
om det finns goda vetenskapliga skäl till detta – särskilt med hänsyn till folkhälsa och 
miljöskydd.

Ändringsförslag 50
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.



AD\579754SV.doc 31/159 PE 353.595v02-00

SV

Motivering

Detta ger möjlighet till flexibilitet i REACH-systemet, eftersom man tar hänsyn till 
variationer i produktionsvolymerna. Dessutom elimineras 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 51
ARTIKEL 3, LED 29A (nytt)

29a. små och medelstora företag: företag 
enligt definitionen i EU:s rekommendation 
av den 6 maj 20031.

________________
1 EUT L 124, 20.5.2003.

Motivering

Man bör införa en definition av små och medelstora företag i syfte att fastställa vilka företag 
som kan omfattas av särskilda förfaranden.

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 3, LED 29B (nytt)

29b. avfall: ämne, beredning eller vara som 
omfattas av rådets direktiv 75/442/EEG.

Motivering

Avfall kontrolleras och hanteras redan enligt annan gemenskapslagstiftning och 
internationell avfallslagstiftning. Om avfall avsett för materialåtervinning skulle behöva 
genomgå kostnadskrävande testning och registrering skulle detta kunna utgöra ett allvarligt 
hot mot materialåtervinningsbranschen och ha en avskräckande inverkan på import och 
användning av exempelvis stålskrot. Det strider således mot kommissionens åtaganden i fråga 
om hållbar utveckling och bästa möjliga resursanvändning.

Ändringsförslag 53
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ARTIKEL 3, LED 29C (nytt)

29c. mineral: en kombination av 
oorganiska beståndsdelar som finns i 
jordskorpan, med en karaktäristisk 
uppsättning kemiska föreningar, kristallina 
former och fysik-kemiska egenskaper.

Motivering

I bilaga III.8 medges undantag för bl.a. mineraler. I förslaget finns det dock ingen definition 
av mineraler. Detta ändringsförslag skulle täcka den luckan och skapa klarhet kring 
genomförandet av förordningen.

Ändringsförslag 54
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/EG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG,

b) som livsmedelstillsats enligt rådets 
direktiv 89/107/EEG,

c) som aromämne i livsmedel enligt rådets 
direktiv 1999/217/EEG,
d) som fodertillsats enligt rådets direktiv 
70/524/EEG,

e) i djurfoder enligt rådets direktiv 
82/471/EEG.

Motivering

Dessa bestämmelser är nu införda i artikel 2.2a (ny).
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Ändringsförslag 55
ARTIKEL 4, PUNKT 2, LED BA (nytt)

ba) Polymerer.

Motivering

Polymerer bör undantas från hela REACH-systemet och inte bara från 
registreringsförfarandet. Om man fattar beslut om att reglera även polymerer bör det 
utformas en särskild förordning eller ett särskilt direktiv för detta ändamål.

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 4, PUNKT 2, LED CA (nytt)

ca) Ämnen ingående i beredningar som 
uppfyller registreringskriterierna, då
ämnena redan registrerats för denna 
användning av någon aktör inom 
distributionskedjan.

Motivering

De föreslagna ändringarna kommer att göra det möjligt att undvika att ämnen som ingår i 
beredningar och redan registrerats för denna användning av någon aktör inom 
distributionskedjan måste registreras på nytt, i sådana fall då ämnena överskrider de i 
procent uttryckta gränsvärdena i direktiv 1999/45/EG och den totala volymen av dem 
överskrider 1 ton per år.

På det här sättet blir det lättare för dem som (i smärre skala) importerar beredningar och 
detta kan i sin tur bidra till att garantera en kontinuerlig tillförsel av högt specialiserade
beredningar som släpps ut på marknaden i EU i små mängder, något som kunde få en 
väsentlig betydelse för EU:s industri.

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 4, PUNKT 2, LED CA (nytt)
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ca) Ämnen – som sådana eller i 
beredningar – som registrerats av en 
tillverkare eller importör i enlighet med 
denna avdelning och som 
materialåtervunnits i gemenskapen av en 
annan tillverkare eller importör, om denne 
kan visa att 
i) det ämne som uppkommer vid 
materialåtervinningsprocessen är 
detsamma som det redan registrerade 
ämnet och

ii) information om det registrerade ämnet 
föreligger i enlighet med artiklarna 29 och 
30.

Motivering

Vissa ämnen som uppkommer vid särskilda materialåtervinningsprocesser bör också undantas 
från registreringsplikten, förutsatt att det företag som utför materialåtervinningen har fått 
information om ämnet i fråga.

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 4, PUNKT 3

3. Isolerade intermediärer som används på
plats eller transporteras skall undantas från 
bestämmelserna i kapitlen 2 och 3; detta skall 
dock inte påverka tillämpningen av kapitlen 
4, 5 och 6.

3. Isolerade intermediärer som släpps ut på
marknaden, antingen de används på plats 
eller transporteras, skall undantas från 
bestämmelserna i kapitlen 2 och 3; detta skall 
dock inte påverka tillämpningen av kapitlen 
4, 5 och 6 eller artikel 5.3 i kapitel 2.

Motivering

Avsikten är att det inte skall råda någon förvirring om huruvida monomerer skall registreras 
eller inte, alltså att monomererna inte omfattas av undantagen för intermediärer.

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
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Undantag från registreringsplikten för 
produkt- och processinriktad forskning och 

utveckling

1. Ett ämne som tillverkas i gemenskapen 
eller som importeras dit för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling 
skall i alla led i distributionskedjan 
undantas från registreringsplikten som 
fastställs i artiklarna 5, 6, 15, 16 och 19 
under en tioårsperiod förutsatt att 
tillverkaren eller importören delger 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
kemikaliemyndigheten anger i enlighet 
med artikel 108:
(a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress.
(b) Ämnets identitet.

(c) Ämnets klassificering, om sådan finns.

(d) Den uppskattade mängden. 

(e) Tillverkarens eller importörens 
kundförteckning, om sådan finns.
Ett sådant ämne skall aldrig göras 
tillgängligt för allmänheten, vare sig som 
sådant eller ingående i en beredning eller 
vara. Personalen hos anmälaren, kunden 
eller de enheter som dessa tydligt angivit 
skall hantera ämnet under rimligen 
kontrollerade betingelser. De mängder som 
återstår av ämnet när undantagsperioden 
löpt ut eller forskningsverksamheten 
avslutats, beroende på vilken tidpunkt som 
inträffar först, skall samlas in för att 
bortskaffas.
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2. Kemikaliemyndigheten skall tilldela 
anmälan ett nummer och ett 
anmälningsdatum, vilket skall vara det 
datum då kemikaliemyndigheten mottog 
anmälan, och skall genast delge den 
berörda tillverkaren eller importören detta 
nummer och datum och vidarebefordra 
denna anmälda information och detta 
nummer och datum till behörig myndighet 
i de medlemsstater där ämnet tillverkas, 
importeras eller används för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling. 
3. Kemikaliemyndigheten får på begäran 
av tillverkaren eller importören förlänga 
undantagsperioden med ytterligare högst 
tio år om tillverkaren eller importören kan 
visa att en sådan förlängning behövs för 
forsknings- och utvecklingsprogrammet. 

4. Anmälaren får i enlighet med 
artiklarna 87–89 överklaga alla beslut som 
fattats i enlighet med punkt 3.
5. Kemikaliemyndigheten och behöriga 
myndigheter i respektive medlemsstater 
skall se till att information som lämnas i 
enlighet med punkt 1 alltid hålls 
konfidentiell.

Motivering

Det är mer logiskt att placera undantagen omedelbart efter tillämpningsområdet.

De bör klargöras att produkt- och processinriktad forskning kan äga rum på vilken nivå som 
helst i distributionskedjan.

Krav på att se till att ämnet bara hanteras av klart definierade enheter under kontrollerade 
former och med krav på insamling kan ersätta de detaljerade informationskraven.

Cykeln för produkt- och processinriktade forskning och utveckling i samband med tillverkning 
varierar. Undantagsperioden måste därför vara flexibel och utsträckas till tio år med 
möjlighet till förlängning om detta är motiverat. Alla beslut om undantagsperioden måste 
kunna överklagas av anmälaren. 

Ändringsförslag 60
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ARTIKEL 5, PUNKT 1A (ny)

1a. Registrering enligt punkt 1 är inte 
nödvändig för ett ämne som förekommer i 
en beredning, om ämnets koncentration i 
beredningen är lägre än den lägsta 
koncentrationen i någon av följande 
bestämmelser:

a) De tillämpliga koncentrationer som 
anges i tabellen i artikel 3.3 i 
direktiv 1999/45/EG. 

b) De koncentrationsgränser som anges i 
bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

c) 0,1% då ämnet uppfyller kriterierna i 
bilaga XII.

Motivering

Tillämpning av de gränsvärden som anges för ämnen och beredningar i artikel 13. Om 
sådana gränsvärden inte tillämpas måste även minsta spår rapporteras, vilket är 
oproportionerligt.

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 5, PUNKT 3

3. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten för icke-registrerade 
monomerer eller andra icke-registrerade 
ämnen om båda dessa villkor är uppfyllda:

3. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten för monomerer som 
inte registrerats av de aktörer längre upp i 
distributionskedjan som levererat dem eller 
andra icke-registrerade ämnen, med 
undantag för sådana monomerer som 
bildats vid en syntes och inte kan isoleras,
om båda dessa villkor är uppfyllda: 

a) Polymeren består av 2 viktprocent eller 
mer av sådana monomerer eller andra ämnen.

a) Polymeren består av 2 viktprocent eller 
mer av sådana monomerer eller andra ämnen.

b) Den totala mängden av sådana monomerer 
eller andra ämnen uppgår till 1 ton eller mer 
per år.

b) Den totala mängden av sådana monomerer 
eller andra ämnen uppgår till 1 ton eller mer 
per år.
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Icke-registrerade monomerer eller andra 
icke-registrerade ämnen är sådana ämnen 
som inte har registrerats av den tillverkare 
som i sin tur levererar ämnena till 
tillverkaren av polymerer. Om 
monomererna eller de andra 
icke-registrerade ämnena har registrerats 
av den ursprunglige tillverkaren eller av ett 
av tillverkaren utsett ombud, får 
tillverkaren av polymerer använda sig av 
denna registrering förutsatt att registranten 
har angett att ämnet skall användas vid 
tillverkning av polymerer.

Motivering

I texten görs en tydlig åtskillnad mellan registrerade och icke-registrerade monomerer och 
deras användning vid tillverkning av polymerer. Vissa monomerer uppstår vid 
produktionsprocessen och reagerar genast med andra ämnen. Därför går det inte att 
registrera dem, i alla fall inte med en rimlig arbetsinsats. Ändringsförslaget hör ihop med de 
andra ändringsförslagen till artiklarna i avdelning II: registrering av ämnen.

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 5, PUNKT 4

4. Samtidigt som registreringsunderlaget 
lämnas in skall en avgift erläggas; avgiften 
skall fastställas av kemikaliemyndigheten.

4. Samtidigt som registreringsunderlaget 
lämnas in skall en avgift erläggas; avgiften 
skall fastställas av kemikaliemyndigheten. 
För registreringar av ämnen mellan 1 och 
10 ton, för vilka den tekniska 
dokumentationen om faror innehåller all 
information som anges i bilaga V, behöver 
ingen avgift erläggas.

Motivering

Detta ändringsförslag skall uppmuntra inlämning av fullständiga uppgifter om ämnen mellan 
1 och 10 ton vilket kommer att underlätta kemikaliemyndighetens arbete. Det kommer också
att minska kostnaderna för små och medelstora företag.
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Ändringsförslag 63
ARTIKEL 5, PUNKT 4A (ny)

4a. Polymerer som redan anmälts i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG skall 
anses som registrerade i den bemärkelse 
som avses i denna avdelning. 
Kemikaliemyndigheten skall tilldela dem 
ett registreringsnummer inom ett år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

För att skydda uppnådda rättigheter för redan anmälda nya polymerer.

Ändringsförslag 64
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. 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:

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

a) Mängden av ämnet 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.

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

c) Ämnet är avsett att avges under normala 
och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

c) Ämnet avges såsom ett led i en 
konstruerad funktion hos varan under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

ca) Ämnena förekommer i varan i 
koncentrationer som är lika med eller 
överstiger de lägsta av något av följande:

– De koncentrationer som anges i bilaga I 
till direktiv 67/548/EG.
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– De koncentrationer som anges i del A och 
B i bilaga II till direktiv 1999/45/EG, om 
inget gränsvärde för koncentrationen av 
ämnet i beredningar förtecknats i bilaga I 
till direktiv 67/548/EG. 

– 0,1 procent om ämnet uppfyller 
kriterierna i bilaga XII.
cb) Ämnet har inte registrerats för denna 
användning av en aktör längre upp i 
distributionskedjan.

cc) Ämnet är inte undantaget från 
registreringsskyldigheten enligt bilagorna 
II och III.

Motivering

Ordet ”contain” i den engelska versionen utesluts för att ordalydelsen skall överensstämma 
med förslaget. Termen ”varutyp” är inte definierad i förslaget och skapar rättslig osäkerhet 
om den inte stryks. De gränsvärden för koncentrationer som lagts till artikel 6.1 ca är 
hämtade från det nuvarande direktivet om beredningar (1999/45/EG) där det anges att 
ämnen i beredningar inte längre är farliga om koncentrationen understiger dessa gränser. I 
artikel 6.1 cb görs det klart att information om ämnen i varor skall föras vidare nedåt i 
distributionskedjan om varan producerats för ett avsett ändamål.

Ändringsförslag 65
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:

2. Kemikaliemyndigheten skall fatta beslut 
om att ålägga en tillverkare eller importör 
av varor att sända in ett 
registreringsunderlag i enlighet med denna 
avdelning för alla ämnen i dessa varor om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

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

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.

b) Kemikaliemyndigheten kan skäligen 
misstänka att

i) ämnet avges från varan, och
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ii) det innebär en risk för människors hälsa 
eller för miljön att ämnet avges från varan.

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.

c) Ämnet har inte registrerats för att 
användas vid produktion av varan.

d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.

Motivering

Artikel 6.2 berör ämnen som oavsiktligen avges från varor. I kommissionens förslag måste 
tillverkaren eller importören självmant ha gjort en anmälan för att kemikaliemyndigheten i 
sådana fall skall kunna begära en registrering, så att alltså myndigheten inte själv kan ta 
några initiativ i detta hänseende. Likaså är det oklart under vilka betingelser som tillverkare 
eller importörer skall vara skyldiga att själva göra sådan anmälan.

Den föreslagna ändringen får som följd att kemikaliemyndigheten kan begära ytterligare 
information av tillverkaren/importören om myndigheten skäligen kan misstänka att det 
föreligger en risk (denna bestämmelse innebär också en garanti för överensstämmelse med 
Världshandelsorganisationen).

Ändringsförslag 66
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

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

Motivering

En följd av föregående ändring av artikel 6.2. Samma information kommer att krävas som för 
alla andra registreringar.

Ändringsförslag 67
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

En följd av föregående ändring av artikel 6.2.

Ändringsförslag 68
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.

utgår

Motivering

Denna bestämmelse ingår i de tidigare ändringsförslagen som hänför sig till artiklarna 6.1 
och 6.2.

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 6, PUNKT 6
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6. Punkterna 1–4 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

6. Punkterna 1–2 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

Motivering

En följd av de föregående ändringarna i artikel 6.1–6.4.

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 6, PUNKT 7

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

utgår

Motivering

Till följd av de föregående ändringarna i artikel 6.1 och 6.2 blir denna punkt överflödig.

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 6, PUNKT 7A (ny)

7a. Punkt 1 skall inte gälla då ämnen avges 
i samband med användningar som det 
avråtts från i en varning utfärdad av 
tillverkaren eller importören eller i 
samband med avfallsfasen.

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 6A, PUNKT 1
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1. En fysisk eller juridisk person som är 
etablerad utanför gemenskapen och som 
tillverkar ett ämne vilket importeras till 
gemenskapen – som sådant eller ingående i 
beredningar eller varor – får genom 
ömsesidig överenskommelse utse en fysisk 
eller juridisk person i gemenskapen till sin 
enda representant för att fullgöra de 
skyldigheter som åligger importörer enligt 
denna avdelning.

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

Motivering

I sin nuvarande lydelse förutsätter detta lagrum att tillverkare utanför EU har tillgång till all 
relevant information om hur de ämnen de tillverkar skall användas (alltså om de skall 
exporteras till EU som sådant eller i en beredning eller en vara). I själva verket är det dock 
inte alltid som en tillverkare inom EU kan komma åt denna information, eftersom den ibland 
anses som affärshemligheter. För att detta lagrum skall bli realistiskt och fungera bör därför 
också tillverkare av varor och beredningar utanför EU få möjlighet att utse en enda 
representant.

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 6AA (ny)

Artikel 6aa
Överföring och delning av registreringar 

och ”gruppregistreringar”

1. De rättigheter som förvärvas genom en 
registrering kan både överföras och delas. 
Förvärvaren skall överta den ursprunglige 
registrantens rättigheter och skyldigheter. 
Om en registrering delas skall myndigheten 
förse den nye ägaren med ett nytt 
registreringsnummer.
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2. Om tillverkaren är ett dotterbolag till en 
annan juridisk person (det så kallade 
moderbolaget) kan moderbolaget göra och 
bibehålla en registrering i dotterbolagets 
namn. Även dotterbolaget kan göra och 
bibehålla en registrering för moderbolagets 
eller andra dotterbolags räkning. I sådana 
fall krävs endast en registrering. Den 
juridiska person som utses till 
gruppregistrant skall ansvara för att 
skyldigheterna enligt denna förordning 
uppfylls. Den juridiska person som utses 
till gruppregistrant måste ha sitt säte inom 
EU.

Motivering

Om en registrant inte längre vill använda sig av sin registrering måste han kunna överföra de 
rättigheter som följer av registreringen på tredje part. 

Inom koncerner levereras produkter till nedströmsanvändare från olika 
produktionsanläggningar i EU, som eventuellt tillhör olika dotterbolag. Produktleveranserna 
inom en koncern samordnas vanligen av en särskild enhet som kan vara del av antingen 
koncernens moderbolag eller ett dotterbolag. Den föreslagna gruppregistreringen vore en 
lämplig lösning för att minska kostnaderna och byråkratin.

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 7

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

utgår



PE 353.595v02-00 46/158 AD\579754SV.doc

SV

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:

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.

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.

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

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

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.

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.

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

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

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

Motivering

Flyttad till artikel 4a (ny) ovan.
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Ändringsförslag 75
ARTIKEL 8

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/EEG eller i kommissionens 
förordning (EEG) nr 3600/92, 
kommissionens förordning (EG) nr 
703/2001, kommissionens förordning (EG) 
nr 1490/2002 eller kommissionens beslut 
2003/565/EG, 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

2. Verksamma ämnen som, fram till det 
beslutsdatum som avses i artikel 16.2 andra 
stycket i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG, 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}, 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.

Motivering

Dessa bestämmelser ingår nu i artikel 2.2a (ny).

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 9, LED A, LED III
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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 
registrantens samtliga identifierade 
användningar,

Information om identifierade 
användningar skall inbegripa 
standardiserad information om de 
användnings- och exponeringskategorier 
som fastställs i riktlinjerna på grundval av 
bilaga I.

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 9, LED A, LED XA (nytt)

xa) en bekräftelse på att registranten är 
ägare till de ursprungliga undersökningar 
som legat till grund för 
sammanfattningarna enligt artikel 9a vi 
eller på att registranten har ägarens 
skriftliga medgivande att hänvisa till dessa 
undersökningar,

Motivering

Denna ändring måste göras för att uppgiftsskyddet och äganderätten till undersökningsdata 
skall kunna garanteras.

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1
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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, 
varvid konkurrenslagstiftningen oinskränkt 
skall följas. 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.

Motivering

Vid bildandet av ett konsortium måste konkurrenslagstiftningen alltid oinskränkt följas. Det 
gäller framför allt artikel 81 i fördraget som handlar om företagssammanslutningar och 
samordnade förfaranden och om hur de kan komma att påverka konkurrensen på marknaden.

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 10, PUNKT 2

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 betalat 
registreringsavgiften skall ha rätt att efter 
eget avgörande och egen prissättning 
debitera andra som önskar delta i 
registreringen av ämnet.

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 10, PUNKT 2A (ny)

2a. Kommissionen skall utarbeta riktlinjer 
för att hjälpa företag som deltar i ett 
konsortium att oinskränkt följa 
gemenskapens konkurrensregler.
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Motivering

Det är nödvändigt med riktlinjer för att hjälpa företag att bilda konsortier utan att bryta mot 
konkurrenslagstiftningen.

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 10, PUNKT 2B (ny)

2b. Varje tillverkare, importör eller 
konsortium får utse en utomstående 
företrädare för att sköta alla förfarandena 
enligt denna artikel.

Motivering

Ett företags eller en tillverkargrupps intressen bör också kunna företrädas av en utomstående 
som av de enskilda företagen eller ett konsortium fått detta i uppdrag.

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED A

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.

a) Den information om fysikalisk-kemiska 
egenskaper som anges i bilaga V och all 
annan toxikologisk och ekotoxikologisk 
information som är tillgänglig för ämnen
som tillverkas eller importeras i mängder på
1 ton eller mer per år per tillverkare och 
importör.

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Information om ämnens inneboende 
egenskaper får tas fram på annat sätt än 
genom tester, under förutsättning att de 
villkor som anges i bilaga IX uppfylls, 
särskilt genom att använda modeller för 
kvalitativa eller kvantitativa struktur-
aktivitetssamband eller information om 
strukturlika ämnen.

1. Information om ämnens inneboende 
egenskaper får tas fram på annat sätt än 
genom tester, under förutsättning att de 
villkor som anges i bilaga IX uppfylls, 
särskilt genom att använda modeller för 
kvalitativa eller kvantitativa struktur-
aktivitetssamband eller information om 
strukturlika ämnen.
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Undantag från testning i enlighet med 
bilaga VI–VIII får göras om informationen 
om exponeringen och de genomförda 
riskhanteringsåtgärderna visar att detta 
kan motiveras på det sätt som avses i 
bilaga IX.

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 12, PUNKT 4, STYCKE 1

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

4. Nya registranter som önskar registrera ett 
redan registrerat ämne får hänvisa till tidigare 
inlämnade undersökningar och testrapporter 
(nedan ”undersökningarna”) avseende 
samma ämne, dock under förutsättning att de 
kan visa att det ämne som registreringen 
avser är detsamma som ett tidigare 
registrerat ämne. Ämnet skall anses vara 
detsamma om det uppvisar samma
renhetsgrad och typ av föroreningar, så att 
toxicitetsprofilen inte förändras. Den nya 
registranten skall uppvisa en fullmakt från 
de tidigare registranterna som ger dem rätt 
att använda undersökningarna.

Motivering

Med hjälp av det här ändringsförslaget kommer förordningen att fungera åtskilligt bättre. 
Eftersom den första registranten skall lägga fram information om ämnets renhetsgrad 
(bilaga IV.2) får vi garantier för att ett ämne inte kommer att registreras flera gånger bara 
för att dess renhetsgrad och typ av föroreningar kan variera utan att detta påverkar 
toxicitetsprofilen negativt.

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 13, PUNKT 1, STYCKE 1



AD\579754SV.doc 53/159 PE 353.595v02-00

SV

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

1. En kemikaliesäkerhetsbedömning skall 
göras för alla ämnen som omfattas av 
registreringsplikten i enlighet med detta 
kapitel om registranten tillverkar eller 
importerar ämnet i mängder på 10 ton eller 
mer per år; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG. För ämnen i mindre 
mängder än 100 ton skall 
säkerhetsdatabladet gälla som 
kemikaliesäkerhetsrapport.

Motivering

I det utvidgade säkerhetsdatabladet ingår alla relevanta resultat från riskbedömningen. Krav 
på två dokument (alltså kemikaliesäkerhetsrapport och säkerhetsdatablad) innebär en onödig 
dubbelbelastning framför allt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 13, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. En kemikaliesäkerhetsbedömning i 
enlighet med punkt 1 behöver inte göras för 
ett ämne som ingår i en beredning om ämnets 
koncentration i beredningen är mindre än den 
lägsta av följande:

2. En kemikaliesäkerhetsbedömning i 
enlighet med punkt 1 behöver inte göras för 
ett ämne som ingår i en beredning eller vara
om ämnets koncentration i beredningen eller 
varan är mindre än den lägsta av följande:

Motivering

Ovannämnda undantag gäller bara för ämnen i beredningar. För ämnen i varor gäller kraven 
till och med för spår av föroreningar. Det finns inga toxikologiska eller ekotoxikologiska 
kriterier som talar för att varor och beredningar skulle behandlas annorlunda. Genom detta 
ändringsförslag, där undantaget utsträcks till att omfatta också varor, kommer REACH att 
följa direktiv 76/769 om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa 
farliga ämnen och preparat (beredningar) där det medges undantag för ämnen både i 
beredningar och varor, om förekomsten av dessa ämnen understiger vissa 
koncentrationsgränser.

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 13, PUNKT 3, LED D

d) PBT- och vPvB-bedömning. utgår

Motivering
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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 88
ARTIKEL 13, PUNKT 4, STYCKE 2

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

Exponeringsbedömningen, som vid behov 
baseras på olika användnings- och 
exponeringskategorier, och 
riskkarakteriseringen skall behandla 
tillverkarens eller importörens samtliga 
identifierade användningar i mängder på
1 ton eller mer per år.

Motivering

Genom detta ändringsförslag förbättras förordningens användbarhet. Ändringsförslaget går 
ju ut på att endast användningar i mängder på 1 ton och mer skall behöva behandlas i 
kemikaliesäkerhetsrapporten. Enligt kommissionens förslag bör användningar även i mycket 
små mängder behandlas.

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 16, PUNKT 2, LED B-D

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

b) Intermediärens namn, åtföljt av 
CAS-nummer om sådant föreligger.

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

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

d) Produktionsvolym uttryckt i 
mängdintervall (över 1 ton, över 10 ton, 
över 100 ton, över 1 000 ton) per år.

Motivering

Ett exakt fastställande av identiteten kräver omständliga analytiska undersökningar. Sådana 
skall krävas endast i vissa särfall, till exempel i konsortier. Klassificering skall i regel 
behövas endast i fråga om sådana intermediärer som saluförs.

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 16, PUNKT 3
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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.

3. Alla som tillverkar eller importerar
isolerade intermediärer som används på
plats eller transporteras, i mängder på minst 
1 ton per år, skall, inom två år efter 
registreringen, i enlighet med punkterna 1 
och 2 sammanställa den information som 
berör ämnets egenskaper och som anges i 
bilaga V, med undantag för sådan 
information som syftar till ökad 
medvetenhet. Informationen skall på
anmodan tillhandahållas de behöriga 
myndigheterna för officiella kontroller 
(artikel 122) samt kemikaliemyndigheten.

Artikel 12 skall tillämpas vid framtagning 
av denna information.

Motivering

För intermediärer samlas samma information in som för andra ämnen. Av praktiska skäl bör 
den dock inte anmälas till kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 17, PUNKT 1, STYCKE 1

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.

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, varvid 
konkurrenslagstiftningen oinskränkt skall 
följas. 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.

Motivering

Konsortier för registrering av isolerade intermediärer bör kunna bildas på samma sätt som 
konsortier för registrering av ämnen.



PE 353.595v02-00 56/158 AD\579754SV.doc

SV

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 17, PUNKT 2

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 betalat 
registreringsavgiften skall ha rätt att efter 
eget avgörande och egen prissättning 
debitera andra som önskar delta i 
registreringen av ämnet.

Motivering

Konsortier för registrering av isolerade intermediärer bör kunna bildas på samma sätt som 
konsortier för registrering av ämnen.

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 17, PUNKT 2A (ny)

2a. Varje tillverkare, importör eller 
konsortium får utse en utomstående 
företrädare för att sköta alla förfarandena 
enligt denna artikel.

Motivering

Konsortier för registrering av isolerade intermediärer bör kunna bildas på samma sätt som 
konsortier för registrering av ämnen.

Ändringsförslag 94
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 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 25.8. 

Motivering

Rättelse av ett redaktionellt fel.
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Ändringsförslag 95
ARTIKEL 19, PUNKT 2

2. Om kemikaliemyndigheten har underrättat 
registranten om att denne måste 
tillhandahålla ytterligare information i 
enlighet med artikel 18.2 andra stycket får 
registranten inleda tillverkningen eller 
importen om kemikaliemyndigheten inte 
inom tre veckor efter det att den har erhållit 
den ytterligare information som erfordrades 
för att registreringsunderlaget skulle bli 
fullständigt, angett att det föreligger något 
hinder för detta; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 25.4 fjärde stycket.

2. Om kemikaliemyndigheten har underrättat 
registranten om att denne måste 
tillhandahålla ytterligare information i 
enlighet med artikel 18.2 andra stycket får 
registranten inleda tillverkningen eller 
importen om kemikaliemyndigheten inte 
inom tre veckor efter det att den har erhållit 
den ytterligare information som erfordrades 
för att registreringsunderlaget skulle bli 
fullständigt, angett att det föreligger något 
hinder för detta; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 25.8.

Motivering

Rättelse av ett redaktionellt fel.

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 20, PUNKT 1

1. Efter registreringen skall registranterna på
eget initiativ svara för att omedelbart och 
skriftligen delge kemikaliemyndigheten 
följande i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108:

1. Efter registreringen skall registranterna på
eget initiativ svara för att omedelbart och 
skriftligen delge kemikaliemyndigheten 
följande i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108:

a) Eventuella ändringar när det gäller deras 
status (t.ex. tillverkare eller importör) eller 
identitet (t.ex. namn eller adress).

a) Eventuella ändringar när det gäller deras 
status (t.ex. tillverkare eller importör) eller 
identitet (t.ex. namn eller adress).

b) Eventuella ändringar av ämnets 
sammansättning enligt bilaga IV.

b) Eventuella ändringar av ämnets 
sammansättning enligt bilaga IV.

c) Betydande ändringar i de årliga eller totala 
mängder som registranten tillverkar eller 
importerar.

c) Betydande ändringar i de årliga eller totala 
mängder som registranten tillverkar eller 
importerar.

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 godkänner.
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e) Viktiga nya uppgifter om ämnets hälso- 
och miljörisker som registranten rimligen kan 
förväntas känna till.

e) Viktiga nya uppgifter om ämnets hälso- 
och miljörisker som registranten rimligen kan 
förväntas känna till.

f) Eventuella ändringar av ämnets 
klassificering och märkning.

f) Eventuella ändringar av ämnets 
klassificering och märkning.

g) Eventuella uppdateringar eller ändringar 
av kemikaliesäkerhetsrapporten.

g) Eventuella uppdateringar eller ändringar 
av kemikaliesäkerhetsrapporten.

Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra denna information till den 
behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten.

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 godkänner.

Ändringsförslag 97
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. För registrerade ämnen enligt punkt 1 
tillämpas artikel 20.

Motivering

Undvik dubbelreglering: Ämnen som redan har klassificerats i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG har genomgått ett förfarande liknande det som gäller vid registrering 
och utvärdering i enlighet med REACH-förslaget.

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 23, PUNKT 1
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1. För att undvika onödiga djurförsök skall 
försök på ryggradsdjur för de syften som 
anges i denna förordning endast utföras som 
en sista utväg. Det är också nödvändigt att 
vidta åtgärder för att begränsa onödig 
upprepning av andra tester.

1. För att undvika onödiga djurförsök skall 
försök på ryggradsdjur för de syften som 
anges i denna förordning endast utföras som 
en sista utväg. Registranterna uppmanas
med eftertryck att dela med sig av 
undersökningsresultat och annan 
information för att onödig upprepning av 
andra tester skall begränsas.

Ändringsförslag 99
AVDELNING III, KAPITEL 1, ARTIKEL 23, PUNKT 4A (ny)

4a. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare får utse en tredje part 
som företrädare vid alla de förfaranden 
som anges i denna avdelning.

Motivering

Av sekretesshänsyn och/eller praktiska orsaker bör företagen alltid ha möjlighet att 
representeras av tredje part.

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 24, PUNKT 5

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

5. Om samma ämne har registrerats mindre 
än tio år tidigare skall kemikaliemyndigheten 
omedelbart först informera tidigare 
registranter för att försäkra sig om att de 
vill att deras namn skall lämnas ut. Om de 
instämmer skall kemikaliemyndigheten 
informera den potentiella registranten om 
namn på och adresser till tidigare 
registranter. I vilket fall som helst skall 
kemikaliemyndigheten omedelbart 
informera om relevanta sammanfattningar 
eller fylliga rapportsammanfattningar som de 
redan tillhandahållit beträffande försök på
ryggradsdjur.

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

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

Kemikaliemyndigheten skall samtidigt 
informera de tidigare registranterna om 
namnet på och adressen till den potentiella 
registranten.

Kemikaliemyndigheten skall samtidigt 
informera de tidigare registranterna om 
namnet på och adressen till den potentiella 
registranten eller den tredje part som 
företräder denne enligt artikel 23.4a (ny).

Motivering

Tidigare registranters identitet bör skyddas mot att avslöjas för nya registranter och 
vice versa, i de fall avslöjandet kan leda till att konfidentiell affärsinformation röjs.

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 24, PUNKT 6

6. Om en annan potentiell registrant har gjort 
en begäran avseende samma ämne skall 
kemikaliemyndigheten omedelbart informera 
båda potentiella registranterna om namnet på
och adressen till den andra potentiella 
registranten och om de försök på
ryggradsdjur som var och en av dem måste 
utföra.

6. Om en annan potentiell registrant har gjort 
en begäran avseende samma ämne skall 
kemikaliemyndigheten omedelbart informera 
båda potentiella registranterna om namnet på
och adressen till den andra potentiella 
registranten eller den tredje part som 
företräder denne enligt artikel 23.4a (ny) 
och om de försök på ryggradsdjur som var 
och en av dem måste utföra.

Motivering

Potentiella registranters identitet bör skyddas mot att avslöjas för nya registranter, i de fall 
avslöjandet kan leda till att konfidentiell affärsinformation röjs.

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 24, PUNKT 6A (ny)
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6a. En tidigare eller potentiell registrant 
som inte vill få sitt namn avslöjat skall 
inom 15 dagar från begäran informera 
kemikaliemyndigheten om vem som skall 
företräda honom. Om myndigheten inte 
inom utgången av denna frist fått ett svar 
skall (den potentielle) registrantens 
identitet anses vara icke-konfidentiell.

Motivering

Skyddet för tidigare eller potentiella registranters identitet bör inte lägga hinder i vägen för 
att resultat från försök på ryggradsdjur förs vidare.

Ändringsförslag 103
ARTIKEL 25, PUNKT 5

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

5. Den tidigare registranten skall från det att 
den information som avses i punkt 4 
mottagits, ha en månad på sig för att meddela 
den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten sina kostnader för den 
berörda undersökningen. 
Kemikaliemyndigheten skall på den 
potentiella registrantens begäran fatta beslut 
om att ställa sammanfattningarna eller de 
fylliga rapportsammanfattningarna av de 
berörda undersökningarna eller resultatet av 
dem till den potentiella registrantens 
förfogande, så snart den har erhållit bevis för 
att denne har betalat den tidigare registranten 
det belopp som anges i artikel 25.8a.

Motivering

Det förefaller egendomligt att varje potentiell registrant skall betala hälften av de 
ursprungliga kostnaderna för testning, oavsett den producerade mängden och antalet 
potentiella eller tidigare registranter. I artikel 25.8a (ny) fastställs en metod för hur de 
ursprungliga kostnaderna för en undersökning skall kunna fördelas jämnare.

Ändringsförslag 104
ARTIKEL 25, PUNKT 6
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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 det 
belopp som anges i artikel 25.8a, och denna 
fordran skall på begäran förklaras 
verkställbar av nationell domstol.

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av föregående ändringsförslag till artikel 25.5.

Ändringsförslag 105
ARTIKEL 25, PUNKT 8

8. Den väntetid för den nya registranten som 
avses i artikel 19.1 skall förlängas med en
period på fyra månader om den tidigare 
registranten så kräver.

8. Kemikaliemyndigheten får förlänga den 
väntetid för den nya registranten som avses i 
artikel 19.1. En sådan förlängning skall stå
i proportion till den tid som åtgått för att ta 
fram de relevanta undersökningarna och 
utföra de nödvändiga bedömningarna, om 
den tidigare registranten så kräver.

Motivering

Perioden i fråga bör återspegla vilken tid som gått åt till att göra undersökningarna och 
samla in uppgifterna. Man måste se till att den potentiella registranten inte får någon 
orättmätig fördel i tidshänseende för tillverkningen av sitt ämne, framför allt i fråga om 
andra ämnen än infasningsämnen. En fördel i tidshänseende är vanligen viktigare för 
innovativa produkter än själva kostnaderna.

Ändringsförslag 106
ARTIKEL 25, PUNKT 8A (ny)
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8a. Kostnadsbidraget per part skall 
fastställas av kemikaliemyndigheten på
grundval av de riktlinjer som utarbetats i 
enlighet med artikel 73.1a (ny).

Ändringsförslag 107
ARTIKEL 26

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:

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.

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.

b) Sitt namn och adress och 
kontaktpersonens namn eller vid behov 
namnet på den person som företräder 
honom.

c) Den planerade tidsfristen för 
registreringen/mängdintervall.

c) Produktionsvolym per år i 
mängdintervall.

d) Uppgift om de fysikalisk-kemiska, 
toxikologiska och ekotoxikologiska 
endpoints/egenskaper för vilka den 
potentiella registranten.

d) Uppgift om de fysikalisk-kemiska, 
toxikologiska och ekotoxikologiska 
endpoints/egenskaper för vilka den 
potentiella registranten.

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

e) Uppgift om huruvida de undersökningar 
som avses i d omfattar försök på
ryggradsdjur och, om inte, huruvida den 
potentiella registranten överväger att dela 
sina sammanfattningar och fylliga 
rapportssammanfattningar med andra 
registranter i enlighet med artikel 9 a x.

Den potentiella registranten får begränsa den 
information som lämnas enligt första stycket 
till de endpoints/egenskaper för vilka det 
krävts tester.

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

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

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.

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.

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.

5. Kemikaliemyndigheten skall lagra den 
information som lämnas enligt punkterna 1-4 
i en databas. Den skall offentligt 
tillhandahålla en förteckning över ämnen 
som förregistrerats i enlighet med punkt 2 
ovan senast tre månader efter den tidsfrist 
som anges i denna punkt. Förteckningen 
skall innehålla ämnenas namn inklusive 
deras EINECS- och CAS-nummer samt 
namnen och kontaktuppgifterna för de 
tillverkare och importörer som är skyldiga 
eller som sagt sig vara villiga att dela 
befintliga data.

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 26A (ny)

Artikel 26a

Ämnesregister

1. Kemikaliemyndigheten skall föra ett 
ämnesregister med de uppgifter som anges 
i artikel 26.1.
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2. Kemikaliemyndigheten skall en månad 
efter det att tidsfristen för anmälan enligt 
artikel 26.2 har löpt ut offentliggöra 
samtliga anmälda ämnen som införts i 
ämnesregistret. Följande uppgifter skall 
ingå:

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

b) I tillämpliga fall tillverkarens eller 
importörens namn och adress, i den mån 
det finns ett tillstånd i enlighet med 
artikel 26.5.

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

d) Det tidigaste slutdatumet för registrering 
av varje ämne i enlighet med artikel 21.

3. En tillverkare eller importör får som 
företrädare utse en fysisk eller juridisk 
person som är etablerad inom 
gemenskapen och publicera dennes namn 
på sin webbsida. Förutsatt att namnet på
denna företrädare anmälts till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 16.1 b skall kemikaliemyndigheten i 
enlighet med punkt 2 inte tillhandahålla 
tillverkarens eller importörens namn.

4. Nedströmsanvändare skall, i enlighet 
med punkt 2 ovan, inom ett år efter det att 
ämnesregistret har offentliggjorts 
informera kemikaliemyndigheten om 
eventuella egna studier på ryggradsdjur 
angående toxikologiska och 
ekotoxikologiska endpoints. 
Kemikaliemyndigheten skall komplettera 
ämnesregistret och offentliggör detta 
komplement 13 månader efter det att 
fristen har löpt ut.

Motivering

De förregistrerade ämnena kommer att föras in i ett ämnesregister och offentliggöras. 
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Härigenom garanteras insyn i vilka infasningsämnen det finns på marknaden. Dessutom ges 
information om de tidigaste tidsfristerna för registrering av varje enskilt ämne. Detta tidiga 
offentliggörande av alla infasningsämnen ger möjlighet till kommunikation både mellan 
tillverkare och importörer som kan förbereda registreringshandlingarna och mellan 
leverantörer och nedströmsanvändare.

Ändringsförslag 109
ARTIKEL 26B (ny)

Artikel 26b

Behörighet och rättsligt skydd
1. Om inte annat föreskrivits skall
kemikaliemyndigheten ha behörighet att 
fatta beslut enligt denna avdelning.

2. Beslut som fattats av 
kemikaliemyndigheten enligt denna 
avdelning får överklagas enligt 
föreskrifterna i artiklarna 87, 88 och 89.

Motivering

Av tydlighetsskäl bör det uttryckligen stå skrivet att kemikaliemyndigheten har behörighet för 
hela avdelning III. I stället för att olika fall räknas upp här bör rätten till överklagande slås 
fast på ett och samma ställe.

Ändringsförslag 110
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 registranter och förregistranter 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”), till dess att den tidsfrist som 
avses i artikel 21.3 gått ut.

Motivering

Avsikten med detta ändringsförslag är att försöka göra forumet tillgängligt också för 
nedströmsanvändare. Dessutom klargörs det hur länge forumet kommer att fungera, för att 
det skall framgå att det kommer att fungera under hela registreringsperioden för 
infasningsämnen.
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Ändringsförslag 111
ARTIKEL 27, PUNKT 2A (ny)

2a. Deltagarna i forumet skall göra sitt 
bästa för att komma överens om hur den 
information de utbyter skall tolkas.

Motivering

Här uppmuntras registranterna med eftertryck att komma överens om hur uppgifter (om 
riskerna) skall tolkas med tanke på informationsutbytet.

Ändringsförslag 112
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 2

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

Inom två veckor från begäran skall 
undersökningens ägare underrätta den 
deltagare som begär att få ta del av 
undersökningen om sina kostnader för 
undersökningen; kostnaderna skall kunna 
styrkas. Deltagarna och ägaren skall vidta 
alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse om hur kostnaderna skall 
fördelas. Om de inte lyckas nå en sådan 
överenskommelse skall kostnaderna delas i 
enlighet med artikel 25.8a. Ägaren skall 
tillhandahålla undersökningen inom två
veckor efter det att betalningen erlagts.

Motivering

För att artikel 28 skall stämma överens med det ändringsförslag i det föregående som hänför 
sig till artikel 25.

Ändringsförslag 113
ARTIKEL 28, PUNKT 3
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3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall de 
andra deltagarna fortsätta som om det inte 
fanns någon relevant undersökning tillgänglig 
inom forumet, om inte ett 
registreringsunderlag som lämnats in av en 
annan registrant omfattar sammanfattningen 
eller den fylliga rapportsammanfattningen. I 
sådana fall skall kemikaliemyndigheten 
besluta att ställa sammanfattningen eller den 
fylliga rapportsammanfattningen till de andra 
deltagarnas förfogande. Den andra 
registranten skall kunna kräva deltagarna på
en lika andel av kostnaden, och denna 
fordran skall på begäran förklaras 
verkställbar av nationella domstolar.

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 1 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall de 
andra deltagarna fortsätta som om det inte 
fanns någon relevant undersökning tillgänglig 
inom forumet, om inte ett 
registreringsunderlag som lämnats in av en 
annan registrant omfattar sammanfattningen 
eller den fylliga rapportsammanfattningen. I 
sådana fall skall kemikaliemyndigheten 
besluta att ställa sammanfattningen eller den 
fylliga rapportsammanfattningen till de andra 
deltagarnas förfogande. Den andra 
registranten skall kunna kräva deltagarna på
en andel av kostnaden, i enlighet med 
artikel 25.8a, och denna fordran skall på
begäran förklaras verkställbar av nationella 
domstolar.

Motivering

För att artikel 28 skall stämma överens med det ändringsförslag i det föregående som hänför 
sig till artikel 25.

Ändringsförslag 114
ARTIKEL 29, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

1a. Detta gäller inte ämnen och 
beredningar som släpps ut på marknaden i 
mängder på högst 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 mängder 
eller för engångsleveranser.

Ändringsförslag 115
ARTIKEL 29, PUNKT 1A (ny)
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1a. Genom undantag krävs inget 
säkerhetsdatablad i enlighet med bilaga Ia 
för beredningar när dessa överförs mellan 
två produktionsanläggningar i EU inom 
samma företag (företagsgrupp) som inte 
ingår i samma juridiska person.

Motivering

Överföringar mellan två fabriker i EU som tillhör samma företag (företagsgrupp) och som 
inte ingår i samma juridiska person bör inte anses vara detsamma som att beredningen släpps 
ut på marknaden. Med tanke på att beredningen hela tiden är under företagets kontroll finns 
det ingen hälso- eller miljöfördel i att kräva separata säkerhetsdatablad för sådana 
beredningar.

Ändringsförslag 116
ARTIKEL 29, PUNKT 6, LED 15A (nytt)

15a. I tillämpliga fall, precisering av och 
anledning till att tester i enlighet med 
bilaga IX inte medtagits.

Ändringsförslag 117
ARTIKEL 29, PUNKT 6, STYCKE 2

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

Om en kemikaliesäkerhetsbedömning görs 
skall de berörda exponeringsscenarierna 
beskrivas i motsvarande rubriker i
säkerhetsdatabladet.

Motivering

Den bilaga som skall bifogas säkerhetsdatabladet och som, om en 
kemikaliesäkerhetsbedömning görs, beskriver exponeringsscenarierna är inte erforderlig. 
Säkerhetsdatabladet skall vara lättillgängligt och lättbegripligt för nedströmsanvändarna. 
Det finns inget behov av att beskriva exponeringsscenarierna i en bilaga eftersom

- den fastställda användningen, som beskrivs på säkerhetsdatabladet, anges på denna 
(avdelningarna 1-2),

- säkerhetsdatabladet dessutom måste motsvara GHS-kraven.

Ändringsförslag 118
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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 inte ett 
säkerhetsdatablad i enlighet med dessa 
bestämmelser redan tillhandahållits innan 
denna förordning trätt i kraft. 
Leverantörerna skall utan dröjsmål uppdatera 
det

a) så snart nya data blir tillgängliga som kan 
vara nödvändiga för att man skall kunna 
fastställa och tillämpa lämpliga 
riskhanteringsåtgärder,

a) så snart nya data blir tillgängliga som kan 
vara nödvändiga för att man skall kunna 
fastställa och tillämpa lämpliga 
riskhanteringsåtgärder,

b) när ämnet har registrerats, b) om ämnet har registrerats,

c) när ett tillstånd har beviljats eller vägrats, c) om ett tillstånd har beviljats eller vägrats,

d) när en begränsning har fastställts. d) om en begränsning har fastställts.

Den nya daterade versionen av 
informationen, märkt: ”Omarbetad:... 
(datum)”, skall kostnadsfritt tillhandahållas 
alla tidigare mottagare till vilka de levererat 
ämnet eller beredningen under de senaste 
tolv månaderna.

Den nya daterade versionen av 
informationen, märkt: ”Omarbetad:... 
(datum)”, skall kostnadsfritt tillhandahållas 
alla tidigare mottagare till vilka de levererat 
ämnet eller beredningen under de senaste 
tolv månaderna.

Motivering

Om företagen är skyldiga att redan följa vissa bestämmelser i enlighet med vad som gäller 
för den förberedande perioden för REACH bör det finnas en klausul som garanterar att 
denna procedur inte måste göras om i samband med att REACH-förordningen träder i kraft.

Ändringsförslag 119
ARTIKEL 30, PUNKT 2

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

2. Informationen skall lämnas skriftligt eller i 
elektronisk form, senast första gången som 
ämnet levereras efter denna förordnings 
ikraftträdande. Leverantörer skall uppdatera 
denna information och utan dröjsmål 
vidarebefordra den nedåt i 
distributionskedjan
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a) så snart nya data blir tillgängliga som kan 
vara nödvändiga för att man skall kunna 
fastställa och tillämpa lämpliga 
riskhanteringsåtgärder,

a) så snart nya data blir tillgängliga som kan 
vara nödvändiga för att man skall kunna 
fastställa och tillämpa lämpliga 
riskhanteringsåtgärder,

b) när ämnet har registrerats, b) om ämnet har registrerats,

c) när ett tillstånd har beviljats eller vägrats, c) om ett tillstånd har beviljats eller vägrats,

d) när en begränsning har fastställts. d) om en begränsning har fastställts.

Denna nya information skall kostnadsfritt 
tillhandahållas alla mottagare till vilka de har 
levererat ämnet eller beredningen under de 
senaste tolv månaderna.

Denna nya information skall kostnadsfritt 
tillhandahållas alla mottagare till vilka de har 
levererat ämnet eller beredningen under de 
senaste tolv månaderna.

Motivering

Anpassning till nya tekniska hjälpmedel.

Ändringsförslag 120
ARTIKEL 31, INLEDNINGEN

En aktör i distributionskedjan för ett ämne 
eller en beredning skall vidarebefordra 
följande information till nästa aktör eller 
distributör uppåt i distributionskedjan:

Förutsatt att sådan konfidentiell 
information som avses i artikel 116 inte 
avslöjas skall en aktör i distributionskedjan 
för ett ämne eller en beredning 
vidarebefordra följande information till nästa 
aktör eller distributör uppåt i 
distributionskedjan:

Motivering

Det måste finnas ett undantag för nedströmsanvändarens skyldighet att informera uppåt i 
distributionskedjan om det skulle innebära att konfidentiell information avslöjas om 
nedströmsanvändarens användning eller speciella användning av ett kemiskt ämne. Därmed 
skulle man kunna undvika situationer där tillverkaren för vidare denna information till 
nedströmsanvändarens konkurrenter.

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 31A (ny)

Artikel 31a
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1. Tillverkare eller importörer av ett ämne 
förtecknat i bilaga XIII eller en beredning 
eller en vara som innehåller detta ämne 
skall, på nedströmsanvändarens begäran 
och i den omfattning som rimligen kan 
begäras, tillhandahålla den information 
som är nödvändig för en bedömning av 
ämnets inverkan på människors hälsa eller 
miljön med avseende på de hanteringar 
och användningar som angivits i denna 
begäran.

2. De informationskrav som anges i 
punkt 1 ovan skall på motsvarande sätt 
tillämpas på de övre leden i 
distributionskedjan.

Motivering

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

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 32, RUBRIK

Arbetstagares tillgång till säkerhetsdatablad Arbetstagares tillgång till 
säkerhetsinformation

Motivering

All information i säkerhetsdatabladet kan inte vara tillgänglig. Detta ändringsförslag hör 
samman med andra ändringsförslag till artiklarna i avdelning IV: Information i 
distributionskedjan.

Ändringsförslag 123
ARTIKEL 33
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Alla aktörer i distributionskedjan skall 
sammanställa all information som de behöver 
för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna 
förordning och hålla den tillgänglig under 
minst tio år efter det att de senast tillverkade, 
importerade, levererade eller använde ämnet 
som sådant eller i en beredning. Alla aktörer i 
distributionskedjan skall på begäran utan 
dröjsmål lämna denna information eller göra 
den tillgänglig för en behörig myndighet i 
den medlemsstat i vilken de är etablerade 
eller till kemikaliemyndigheten; detta skall 
dock inte påverka tillämpningen av 
avdelningarna II och VI.

Alla aktörer i distributionskedjan skall 
sammanställa all information som de behöver 
för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna 
förordning och hålla den tillgänglig under 
minst fem år efter det att de senast 
tillverkade, importerade, levererade eller 
använde ämnet som sådant eller i en 
beredning. Alla aktörer i distributionskedjan 
skall på begäran utan dröjsmål lämna denna 
information eller göra den tillgänglig för 
kemikaliemyndigheten; detta skall dock inte 
påverka tillämpningen av avdelningarna II 
och VI.

Motivering

Skyldigheten för företag att hålla all REACH-information tillgänglig under minst tio år efter 
det att de senast tillverkade, importerade, levererade eller använde något ämne innebär en 
stor administrativ belastning för små och medelstora företag. I stället för tio år bör det därför 
föreskrivas fem år för detta ändamål.

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 34, PUNKT 1

1. Nedströmsanvändare får tillhandahålla 
information för att hjälpa till att sammanställa 
registreringsunderlaget.

1. Nedströmsanvändare får tillhandahålla 
information för att hjälpa till att sammanställa 
registreringsunderlaget. Informationen får 
lämnas in direkt till kemikaliemyndigheten.
Bestämmelserna i avdelning III om 
gemensamt utnyttjande av data skall i 
tillämpliga delar gälla.

Motivering

REACH-förslaget ger inte uttryckligen nedströmsanvändaren rätt att bli registrant eller att 
delta i ett konsortium. För nedströmsanvändare finns det en potentiell risk för fördröjning 
innan de kan släppa ut en vara på marknaden på grund av de byråkratiska kraven i samband 
med registreringen som kan innebära att det krävs testning och andra administrativa 
förfaranden innan en ny kemisk användning tillåts. Utan möjlighet att själv registrera eller 
delta i ett konsortium har nedströmsanvändaren ingen möjlighet att skynda på testnings- och 
registreringsprocessen.

Ändringsförslag 125
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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, eller en
distributör eller annan aktör i 
distributionskedjan, som levererar ett ämne 
om sin användning av ämnet; denna 
användning skall då betraktas som en 
identifierad användning. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan 
tillhandahålla ett exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning. I enlighet 
med artikel 3.26 får tillverkare, importörer 
eller nedströmsanvändare vägra att 
tillhandahålla ett exponeringsscenario.
Denna punkt skall inte gälla för icke 
understödda användningar.

Motivering

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

Ändringsförslaget gör det klart att leverantörer bara i undantagsfall kan vägra att ge 
nedströmsanvändaren det nödvändiga exponeringsscenariet för en användning. Detta 
förtydligande är särskilt viktigt för små och medelstora företag eftersom det ger dem rättslig 
säkerhet och gör att de lättare kan beräkna kostnaderna.

Ändringsförslag 126
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 i mängder på
1 ton eller mer per år och per ämne som 
inte uppfyller de villkor som beskrivs i det 
exponeringsscenario som meddelats dem i ett 
säkerhetsdatablad.
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Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras lika behandling av registranter och 
nedströmsanvändare med avseende på användningar som måste inbegripas i 
kemikaliesäkerhetsbedömningen som – med tanke på att förfarandet bör vara smidigt – bara 
bör krävas för användningar i mängder på 1 ton eller mer per år.

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 34A (ny)

Artikel 34a
I enlighet med målet att främja alternativa 
metoder till djurförsök bör kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin öka 
resurserna och ansträngningarna för att 
påskynda utveckling, validering och 
godkännande av alternativa metoder till 
djurförsök.

Motivering

Målet att främja alternativa metoder till djurförsök, som omfattas av denna förordning, bör 
återspeglas i förordningens text, särskilt med tanke på den aktuella bristen på resurser och 
ansträngningar och de långsamma framstegen när det gäller utveckling och godkännande av 
alternativa metoder.

Ändringsförslag 128
ARTIKEL 35, PUNKT 1

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- eller 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 och en användnings- 
eller exponeringskategori och 
nedströmsanvändarens användning av ämnet 
inte uppfyller de villkor som anges i dessa.
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Motivering

En anpassning och ett påpekande om att nedströmsanvändare i regel inte har den 
toxikologiska sakkunskap som behövs för att göra testningsförslag.

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 36, PUNKTERNA 1–2

1. Nedströmsanvändare skall uppfylla kraven 
i artikel 34 senast tolv månader efter det att 
de erhållit ett registreringsnummer som 
deras leverantör meddelat dem i ett 
säkerhetsdatablad.

1. Nedströmsanvändare skall uppfylla kraven 
i artikel 34 senast tolv månader efter det att 
de erhållit en bekräftelse på registrering
som deras leverantör meddelat dem i ett 
säkerhetsdatablad.

2. Nedströmsanvändare skall uppfylla kraven 
i artikel 35 senast sex månader efter det att 
de erhållit ett registreringsnummer som 
deras leverantör meddelat dem i ett 
säkerhetsdatablad.

2. Nedströmsanvändare skall uppfylla kraven 
i artikel 35 senast sex månader efter det att 
de erhållit ett en bekräftelse på registrering 
som deras leverantör meddelat dem i ett 
säkerhetsdatablad.

Motivering

Kravet att nedströmsanvändare skall ha tillgång tills registreringsnummer för alla ämnen 
som ingår i en beredning kommer att leda till minskad sekretess.

Ändringsförslag 130
AVDELNING VI, RUBRIKEN

UTVÄRDERING AV ÄMNEN UTVÄRDERING

Motivering

Ordalydelsen i rubriken på avdelning VI bör ange att dessa bestämmelser inte bara gäller 
utvärderingen av ämnen.

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 37

Polymerer är undantagna från utvärderingen 
enligt denna avdelning.

Polymerer och infasningsämnen som är 
föremål för förregistrering enligt artikel 26 
är undantagna från utvärderingen enligt 
denna avdelning.
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Motivering

Utvärderingen av infasningsämnen regleras självständigt genom förregistreringsförfarandet. 
Så snart som ämnena registrerats blir de emellertid föremål för utvärdering.

Ändringsförslag 132
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 39-44
skall den behöriga myndigheten vara 
kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten får anförtro 
utförandet av de uppgifter som beskrivs i 
dessa artiklar till de behöriga myndigheter 
som avses i artikel 118.

Motivering

Om det verkligen skall råda lika villkor måste kemikaliemyndigheten ges vidare mandat och 
större ansvar. Den bör därför ansvara för utvärderingen på gemenskapsnivå med bistånd och 
råd av medlemsstaternas myndigheter och medlemsstatskommittén som är det tekniska 
rådgivande organet inom REACH-systemet.

Ändringsförslag 133
ARTIKEL 38, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstatskommittén kan ombes 
avge ett yttrande i enlighet med 
artiklarna 39–43.

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör arbeta i samråd och samarbete med medlemsstatskommittén, men 
fortsättningsvis ha det fullständiga ansvaret för eventuella beslut. För att undvika ett tungt 
samrådsförfarande i alla frågor bör det dock vara valfritt om och när medlemsstatskommittén 
skall rådfrågas.

Ändringsförslag 134
ARTIKEL 38, PUNKT 2
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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

Motivering

Ovanstående ändringsförslag till artikel 38.1 gör detta förfarande överflödigt.

Ändringsförslag 135
ARTIKEL 38, PUNKT 2A (ny)

2a. All kommunikation mellan 
kemikaliemyndigheten och registranten 
kan ske på ett språk som registranten 
väljer.

Motivering

Harmoniseringen av den inre marknaden förutsätter att alla beslut och yttranden antas av en 
central myndighet, nämligen kemikaliemyndigheten. I detta sammanhang krävs det emellertid 
också att kemikaliemyndigheten kan dra nytta av den sakkunskap som de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna förfogar över och inhämta deras tekniska stöd för att 
förbereda sina beslut och yttranden. 

För att särskilt underlätta förfarandet för små och medelstora företag bör dessa ha möjlighet 
att kommunicera med kemikaliemyndigheten på etableringslandets språk.

Ändringsförslag 136
ARTIKEL 40, PUNKT 2
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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. Om det på grundval av den granskning 
som gjorts enligt punkt 1 krävs ytterligare 
information för att bringa 
registreringsunderlaget i överensstämmelse
med kraven i denna förordning skall
kemikaliemyndigheten, senast tolv 
månader efter offentliggörandet av den 
årliga planen för utvärdering enligt punkt 
3a nedan, utarbeta ett förslag till beslut där 
det krävs att registranten skall tillhandahålla 
den information som är nödvändig för att 
bringa registreringsunderlaget i 
överensstämmelse; detta beslut skall fattas i 
enlighet med artikel 48.

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 40, PUNKT 3

3. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten.

3. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten inom 
en rimlig tidsfrist som 
kemikaliemyndigheten skall fastställa och 
som inte får överstiga sex månader. Om 
registranten inte lägger fram den relevanta 
informationen inom utsatt tid skall 
kemikaliemyndigheten dra tillbaka 
registreringsnumret.

Motivering

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

Ändringsförslag 138
ARTIKEL 40, PUNKT 3A (ny)
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3a. Kemikaliemyndigheten skall utarbeta 
en årlig plan för utvärdering av 
registreringsunderlag och i synnerhet av 
deras allmänna kvalitet. Planen skall ange 
den minimiandel av registreringsunderlag 
som skall utvärderas, och skall 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats.

Motivering

Det är viktigt att se till att en minimiandel av registreringsunderlagen utvärderas, i synnerhet 
för att inge förtroende om att industrins riskhanteringsåtgärder är välmotiverade.

Ändringsförslag 139
ARTIKEL 40, PUNKT 3B (ny)

3b. Kemikaliemyndigheten skall årligen 
upprätta en rapport om resultatet av de 
utvärderingar av registreringsunderlag som 
gjorts. Denna rapport skall bland annat 
innehålla rekommendationer till 
registranten i syfte att förbättra kvaliteten 
på framtida registreringsunderlag. 
Rapporten skall offentliggöras på
kemikaliemyndighetens webbplats.

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste informera allmänheten och ge råd till registranter om den 
kvalitet som krävs enligt REACH-bestämmelserna för de underlag som lämnas in.

Ändringsförslag 140
ARTIKEL 42, PUNKT 1

1. En behörig myndighet som börjar 
utvärdera ett testningsförslag enligt 
artikel 39 skall anmäla detta till 
kemikaliemyndigheten.

utgår

Motivering

Ovanstående ändringsförslag till artikel 38.1 gör detta förfarande överflödigt.
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Ändringsförslag 141
ARTIKEL 42, PUNKT 2

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.

2. Kemikaliemyndigheten 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.

Motivering

Ändringsförslaget gör artikel 42.2 samstämmig med ovanstående ändringsförslag till 
artikel 38.

Ändringsförslag 142
ARTIKEL 42, PUNKT 4

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

utgår

Motivering

Ovanstående ändringsförslag till artikel 38.1 gör detta förfarande överflödigt.

Ändringsförslag 143
ARTIKEL 42, PUNKT 4A (ny)

4a. Den förteckning över 
registreringsunderlag som utvärderas i 
enlighet med artikel 39 och 40 skall göras 
tillgänglig för medlemsstaterna.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ge nätverket insyn i det arbete som utförs av 
kemikaliemyndigheten i samband med prövningen av förslag.
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Ändringsförslag 144
ARTIKEL 43

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

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.

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

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 43A (ny)

Artikel 43a

1. Kemikaliemyndigheten skall granska 
den information som lämnas in i enlighet 
med artikel 9 a iii och artikel 11.1 a för att 
fastställa om ytterligare information krävs.

2. Kemikaliemyndigheten skall på grundval 
av den granskning som utförs i enlighet 
med punkt 1 inom tolv månader från det 
att informationen lämnats in förbereda ett 
beslut om huruvida registranten måste 
lämna in ytterligare information eller ej.

3. Ytterligare information kan endast 
krävas för ämnen som tillhör två eller flera 
av följande kategorier:

a) Ämnen för vilka inga uppgifter lämnats 
om människors hälsa eller om endpoints 
avseende miljön och för vilka ingen 
medlemsstat har någon sådan information.
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b) Ämnen för vilka det finns vetenskapliga 
belägg som visar att de sannolikt uppfyller 
kriterierna för klassificering som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, 
eller att de uppfyller kriterierna i bilaga 
XII, och för vilka inga relevanta uppgifter 
finns tillgängliga.

c) Ämnen med utbredd eller utspridd 
användning där exponeringen inte 
tillförlitligt kan bedömas, i synnerhet om 
sådana ämnen ingår i konsumtionsvaror.
d) Ämnen som registrerats av minst 20 
registranter, om inte dessa registranter 
visat att det inte föreligger någon 
nämnvärd exponering, eller då de 
vetenskapliga beläggen inte visar att det 
skulle finnas någon eventuell risk.

e) Ämnen för vilka tillämpning eller 
kontroll i medlemsstaterna har resulterat i 
misstanke om risker för människors hälsa 
eller miljön.

Ytterligare information kan bara bestå av 
den information som anges i bilaga V.

4. Beslut av kemikaliemyndigheten att 
begära ytterligare information skall kunna 
överklagas i enlighet med artikel 87 i 
denna förordning.

5. Kemikaliemyndigheten skall informera 
kommissionen och medlemsstaternas 
relevanta myndigheter om den anser att en 
utvärdering av ämnet eller 
riskhanteringsåtgärder på gemenskapsnivå
bör genomföras.

Ändringsförslag 146
ARTIKEL 43A 
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För att få till stånd ett harmoniserat 
tillvägagångssätt skall kemikaliemyndigheten 
ta fram kriterier för prioritering av ämnen 
som skall genomgå fortsatt utvärdering. 
Prioriteringen skall vara riskbaserad. 
Kriterierna för utvärdering skall omfatta 
hänsynstagande till data om faror, 
exponeringsdata och mängdintervall. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta ett beslut 
om kriterierna för prioritering av de ämnen 
som skall genomgå fortsatt utvärdering. 
Medlemsstaterna skall använda dessa 
kriterier när de utarbetar sina löpande 
planer.

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. 

Ändringsförslag 147
ARTIKEL 43B, RUBRIK 

Behörig myndighet En löpande gemenskapsplan

Ändringsförslag 148
ARTIKEL 43B, PUNKT 1, INLEDNINGEN 

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. Kemikaliemyndigheten skall utarbeta ett 
förslag till löpande gemenskapsplan för 
utvärdering av ämnen. Ett ämne skall tas 
upp i den löpande planen på grundval av 
de kriterier som fastställs i artikel 43a om 
det, antingen som en följd av utvärderingen 
av ett registreringsunderlag enligt artikel 38
eller av annan anledning, finns anledning att 
misstänka att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk, i synnerhet på grund av något av 
följande skäl:

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör ansvara för att anta löpande gemenskapsplaner för utvärderingar 
av ämnen. Dessa utvärderingar skall därefter distribueras till de nationella myndigheterna på
basis av know-how. Detta kommer att säkra att de tillgängliga resurserna används optimalt 
på gemenskapsnivå.
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Ändringsförslag 149
ARTIKEL 43B, PUNKT 2

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

2. Ett förslag till löpande gemenskapsplan
enligt punkt 1 skall omfatta en period på
tre år; den skall uppdateras årligen och skall 
innehålla uppgifter om vilka ämnen som skall 
utvärderas varje år. Kemikaliemyndigheten
skall lämna förslaget till löpande 
gemenskapsplan 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 anta löpande gemenskapsplaner för utvärderingar 
av ämnen. Dessa utvärderingar skall därefter distribueras till de nationella myndigheterna på
basis av know-how. Detta kommer att säkra att de tillgängliga resurserna används optimalt 
på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 150
ARTIKEL 43B, PUNKT 2A (ny)

2a. Medlemsstaterna får i sina synpunkter 
på förslaget till löpande gemenskapsplan 
– föreslå att ytterligare ämnen införs,

– föreslå att upptagna ämnen utgår,

– ange att det föreligger ett intresse av att 
deras nationella behöriga myndighet, i den 
bemärkelse som avses i artikel 118, 
utvärderar ett eller flera av de ämnen som 
finns med i förslaget till löpande 
gemenskapsplan och/eller i deras förslag 
enligt led a ovan.

Ändringsförslag 151



PE 353.595v02-00 86/158 AD\579754SV.doc

SV

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, efter en trettiodagarsperiod, inga 
medlemsstater lämnat synpunkter på
förslaget till löpande gemenskapsplan skall 
planen anses vara antagen.

Om medlemsstatens synpunkter mottagits 
av kemikaliemyndigheten skall de 
tillsammans med förslaget till löpande 
gemenskapsplan överlämnas till den 
medlemsstatskommitté (nedan kallad 
”medlemsstatskommittén”) som avses i 
artikel 72.1 e.
I denna löpande gemenskapsplan skall det 
också årligen anges vilket ämne eller vilka 
ämnen varje medlemsstat kommer att 
uppmanas utvärdera varje år.
Ämnena skall fördelas mellan 
medlemsstaterna utgående från deras

i) respektive andel av gemenskapens 
sammanlagda bruttonationalprodukt,

ii) erfarenheter av samma eller liknande 
ämnen utgående från tidigare 
utvärderingar i enlighet med 
artiklarna 39-46, och

iii) behöriga myndigheters kapacitet att 
genomföra sådana utvärderingar.

Ändringsförslag 152
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.

utgår

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.
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.

4. Om medlemsstatskommittén inom 
60 dagar från remitteringen når en enhällig 
överenskommelse om förslaget till löpande 
gemenskapsplan 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 anta den definitiva 
löpande gemenskapsplanen i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.
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Ändringsförslag 153
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.

5. Kemikaliemyndigheten skall offentliggöra 
den löpande planen och de årliga 
uppdateringarna på sin webbplats.

Ändringsförslag 154
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 i medlemsstaten 
som fastställts i enlighet med punkterna 3–4
skall utvärdera alla ämnen som den tilldelats 
i enlighet med detta kapitel.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 155
ARTIKEL 43B, PUNKT 6A (ny)

6a. Kommissionen skall på begäran av 
någon av medlemsstaterna, i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 130.2 
och på grundval av en rekommendation 
från kemikaliemyndigheten, inrätta ett 
kompensationssystem för de utvärderingar 
som genomförs av medlemsstaternas 
myndigheter. 

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör ansvara för att utarbeta gemenskapens löpande planer för 
utvärdering av ämnen. Dessa utvärderingar kommer sedan att överlämnas till de nationella 
myndigheterna på grundval av ekonomiska resultat, erfarenhet och kapacitet. Om en 
medlemsstat anser att utvärderingskostnaderna fördelats ojämnt skall ett 
kompensationssystem inrättas så att den finansiella bördan för genomförandet av 
utvärderingarna därefter fördelas rättvist.
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Ändringsförslag 156
ARTIKEL 44, PUNKT 1

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

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

Motivering

Behöriga myndigheter skall fastställa en tidsfrist för registranter att lämna information som 
saknas från det förslag till testning som utarbetats av registranten, med hänsyn till mängden 
och kvaliteten i den saknade testningen. Tidsfrister är nödvändiga för att undvika onödiga 
förseningar i utvärderingen av ämnet, och kommer att förbättra administrationen av de 
löpande planerna.

Ändringsförslag 157
ARTIKEL 44, PUNKT 2

2. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten.

2. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten eller 
till sin behöriga myndighet som skall 
vidarebefordra denna information till 
kemikaliemyndigheten.

Motivering

Det måste vara möjligt att kommunicera med kemikaliemyndigheten via lokala myndigheter.

Ändringsförslag 158
ARTIKEL 44A (ny)

Artikel 44a

Insamling av ytterligare information om 
det finns flera registranter
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1. Om det krävs att flera registranter skall 
lämna in information enligt artikel 43a 
(ny) eller artikel 44 för samma ämne skall 
kemikaliemyndigheten informera dessa 
registranter om de övrigas namn. 

2. Alla registranter som uppmanats att 
lämna information om samma ämne skall 
inom tre månader komma överens om vem 
som skall ta fram information på allas 
vägnar. Om det inte är möjligt att nå en 
sådan överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten utse en av 
registranterna som skall ta fram 
informationen.

3. Kostnaderna för att ta fram den 
ytterligare information som krävs för att 
uppfylla kraven i bilaga V skall delas lika 
mellan alla registranter av detta ämne, 
förutsatt att inte någon annan 
överenskommelse nåtts.

Motivering

Om det krävs ytterligare information för ett ämne för vilket det finns flera registranter är det 
överflödigt att mer än en uppsättning ytterligare data lämnas in till kemikaliemyndigheten. 
Vidare bör kostnaderna för att ta fram denna ytterligare information i sådana fall delas lika 
mellan alla registranter av det ämnet, om de inte sinsemellan beslutar något annat.

Ändringsförslag 159
ARTIKEL 47, INLEDNINGEN

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

För isolerade intermediärer som används på
plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. Om 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 
kemikaliemyndigheten
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Motivering

Detta ändringsförslag motiveras av beslutet att överlåta hela utvärderingsförfarandet på
kemikaliemyndigheten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga ändringsförslagen till 
artiklarna i avdelning VI: Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag 160
ARTIKEL 48, PUNKT 2

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 slutgiltigt har upphört att 
tillverka eller importera ämnet skall denne 
informera kemikaliemyndigheten 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.

Motivering

Det är lämpligt att precisera att registreringens giltighet upphör först då tillverkningen 
upphör för gott. I vissa fall kan tillverkningen upphöra tillfälligt, vilket inte bör leda till att 
registreringen slutar att gälla.

Ändringsförslag 161
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. Registranten får slutgiltigt upphöra med 
tillverkningen eller importen när denne 
mottar förslaget till beslut. I sådana fall skall 
registranten informera 
kemikaliemyndigheten 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.

Motivering

Det är lämpligt att precisera att registreringens giltighet upphör först då tillverkningen 
upphör för gott. I vissa fall kan tillverkningen upphöra tillfälligt, vilket inte bör leda till att 
registreringen slutar att gälla.
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Ändringsförslag 162
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. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat skall anmäla sitt förslag till 
beslut i enlighet med artikel 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.

Motivering

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten eller det 
rapporterande organet i en medlemsstat ansvara för att utarbeta förslaget till beslut.

Ändringsförslag 163
ARTIKEL 50, PUNKT 1

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

1. Om en registrant eller nedströmsanvändare 
utför ett försök på andras vägnar skall 
kostnaderna för undersökningen delas mellan 
dem i enlighet med förfarandet i artikel 
25.8a.

Motivering

Ändringsförslaget gör artikel 50 samstämmig med ovanstående ändringsförslag till artikel 25.

Ändringsförslag 164
ARTIKEL 52
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Syftet med denna avdelning är att sörja för 
en väl fungerande inre marknad samtidigt 
som det garanteras att de risker som ämnen 
med farliga egenskaper ger upphov till 
kontrolleras på ett adekvat sätt och att dessa 
ämnen ersätts med lämpliga alternativa 
ämnen eller tekniker.

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

Motivering

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

Ändringsförslag 165
ARTIKEL 53, PUNKT 1

1. En tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare får inte släppa ut ett 
ämne på marknaden för en användning eller 
själv använda det om ämnet är upptaget i 
bilaga XIII; detta är emellertid tillåtet

1. En tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare får inte släppa ut ett 
ämne på marknaden för en användning eller 
själv använda det om ämnet är upptaget i 
bilaga XIII; detta är emellertid tillåtet

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

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

c) om det datum som avses i artikel 55.1 c i 
inte har uppnåtts, eller

c) om det datum som avses i artikel 55.1 c i 
inte har uppnåtts, eller
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d) om det datum som avses i artikel 55.1 c i 
har uppnåtts, men tillverkaren, importören 
eller nedströmsanvändaren har lämnat in en 
ansökan 18 månader före detta datum utan 
att något beslut har fattats om denna 
ansökan, eller

d) om det datum som avses i artikel 55.1 c i 
har uppnåtts, men tillverkaren, importören 
eller nedströmsanvändaren har lämnat in en 
ansökan 18 månader före detta datum utan 
att något beslut har fattats om denna 
ansökan, eller

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 166
ARTIKEL 53, PUNKT 3

3. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla 
ämnen som utgör avfall eller som hanteras 
i en avfallshanteringsanläggning i enlighet 
med tillståndsvillkoren i rådets 
direktiv 75/442/EEG eller rådets 
direktiv 91/689/EEG; detta skall inte 
påverka tillämpningen av förordning (EG) 
nr …/…{POP}.

utgår

Motivering

Dessa bestämmelser ingår nu i artikel 2.1ca (ny).

Ändringsförslag 167
ARTIKEL 53, PUNKTERNA 5–6

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

utgår

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

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
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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. 
g) Användning som isolerade intermediärer 
på plats eller som transporteras.

h) Användning som motorbränsle enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/70/EG.
i) Användning av mineraloljeprodukter 
som bränsle i mobila eller fasta 
förbränningsanläggningar och användning 
som bränsle i slutna system.
6. För ämnen som omfattas av 
tillståndskravet endast på grund av att de 
uppfyller kriterierna i artikel 54 a, b och c 
eller därför att de har identifierats i 
enlighet med artikel 54 f enbart på grund 
av farorna för människors hälsa, skall 
punkterna 1 och 2 i denna artikel inte gälla 
följande användningar:

a) Användning i kosmetiska produkter 
enligt direktiv 76/768/EEG.
b) Användning i material som kommer i 
kontakt med livsmedel enligt 
direktiv 89/109/EEG.

Motivering

Dessa bestämmelser ingår nu i artikel 2.2b (ny).

Ändringsförslag 168
ARTIKEL 54, PUNKT 1, LED A

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

a) Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande i kategori 1 eller 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG.
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Ändringsförslag 169
ARTIKEL 54, PUNKT 1, LED B

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

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

Ändringsförslag 170
ARTIKEL 54, PUNKT 1, LED C

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

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

Ändringsförslag 171
ARTIKEL 54, PUNKT 1, LED E

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

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

Ändringsförslag 172
ARTIKEL 54, PUNKT 1, LED F

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

f) Ämnen som vid en utvärdering i varje 
enskilt fall i enlighet med förfarandet i artikel 
56 och i enlighet med välgrundade 
vetenskapliga rön visar sig ha allvarliga 
hälso- eller miljöeffekter som ger anledning 
till samma grad av oro som de andra ämnen 
som förtecknas punkterna a–e.

Motivering

Utan en vetenskaplig och riskbaserad bedömning av ämnen som kan beviljas tillstånd kan 
detta led medföra att hela tillståndsförfarandet kommer att grundas på godtyckliga kriterier. 
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Det skulle då kunna undergräva hela REACH-filosofin.

Ändringsförslag 173
ARTIKEL 54A (ny)

Artikel 54a
Ändring i förteckningen över ämnen som 

skall upptas i bilaga XIII

1. Tidigast sex år efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
kommissionen begära att den vetenskapliga 
kommittén för hälso- och miljörisker 
(SCHER) avger ett yttrande om huruvida 
ytterligare vetenskapliga kriterier bör anges 
i artikel 54 i denna förordning och i 
aktuella bilagor till denna. Kommissionen 
skall ange riktlinjerna för dessa kriterier.

2. Utifrån SCHER: s yttrande och med 
hänsyn till artikel 251 i fördraget skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
parlamentet och rådet om att ändra de 
kategorier som anges i artikel 54 så att de 
omfattar andra ämnen som ger anledning 
till samma grad av oro och vars egenskaper 

a) kan fastställas utifrån tydliga 
vetenskapliga kriterier och med 
användning av internationellt erkända 
testmetoder, och

b) visat sig medföra allvarliga och 
irreversibla hälso- eller miljöeffekter.

Motivering

För att säkerställa både rättslig säkerhet och att begränsningarna inom ramen för 
tillståndsförfarandet fokuserar på ämnen som har en bevisat negativ inverkan på människors 
hälsa och på miljön när de granskas utifrån tydligt fastställda vetenskapliga kriterier som 
godkänts på internationell nivå, till exempel OECD.

Ändringsförslag 174
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED E
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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.

Motivering

Endast registrerade ämnen kan omfattas av ett tillståndsförfarande. Icke-registrerade ämnen 
får över huvud taget varken tillverkas eller importeras. Detta tillägg tjänar tydlighetens 
intresse.

Ändringsförslag 175
ARTIKEL 55, PUNKT 2

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:

a) Befintlig gemenskapslagstiftning där det 
fastställs minimikrav avseende hälso- eller 
miljöskydd vid användning av ämnet 
(bindande yrkeshygieniska gränsvärden, 
utsläppsgränsvärden osv.).

b) Befintliga lagstadgade skyldigheter att 
vidta lämpliga tekniska åtgärder eller 
förvaltningsåtgärder för att garantera 
överensstämmelse med gällande hälso-, 
säkerhets- och miljönormer vid användning 
av ämnet.

ba) Hälso- och miljörisker som står i 
proportion till ämnets fysiska beskaffenhet 
vid användningen, exempelvis metaller i 
fast form. 

bb) Särskilda riskhanteringsåtgärder som 
tagits med i registreringsunderlaget med 
tanke på skyddet av hälsa och miljö.

Undantag kan vara förenade med villkor. Undantag kan vara förenade med villkor.

Motivering

Man bör undanta vissa ämnen eller användningar som redan är tillräckligt kontrollerade 
(t.ex. genom exponeringsgränser eller yrkesmässig användning under strängt kontrollerade 
förhållanden). För metaller/legeringar beror graden av hälso- och miljörisker på formen. 
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Vanligtvis bedöms dessa ämnens toxiska effekt genom att man testar metallerna i form av fint 
stoft. Metaller i fast form medför generellt lägre risker och kan inte jämföras med metallstoft. 
Att tillämpa samma krav för bägge utförandena står inte i proportion till den potentiella 
risken.

Ändringsförslag 176
ARTIKEL 55, PUNKT 3, LED CA (nytt)

ca) CMR-ämnen i kategori 1 och 2.

Motivering

CMR-ämnen i kategori 1 och 2 bör föras upp på denna företeckning eftersom de är ämnen 
som bör ingå i bilaga XIII (se artikel 54 a, b och c). Detta ändringsförslag hör ihop med de 
övriga ändringsförslagen till artiklarna i avdelning VII: Tillstånd.

Ändringsförslag 177
ARTIKEL 55, PUNKT 3A (ny)

3a. Kemikaliemyndigheten skall senast 
6 månader efter det att registreringen av 
vissa ämnen som motsvarar kriterierna i 
artikel 54 avslutats granska om det med 
avseende på de av registranten angivna 
användningarna eller användnings- och 
exponeringskategorierna krävs nya 
begränsningar eller förändringar av de 
gällande begränsningarna enligt avdelning 
VIII. Om kemikaliemyndigheten anser att 
sådana begränsningar krävs skall den 
rekommendera att ett 
begränsningsförfarande inleds i enlighet 
med artiklarna 66–70. Om 
kemikaliemyndigheten däremot anser att 
de av registranten angivna 
användningarna kontrolleras på ett 
lämpligt sätt skall den rekommendera att 
undantag från dessa begränsningar 
beviljas, med beaktande av de krav som 
föreskrivs i artikel 55.2. Beslut om sådana 
undantag skall fattas i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 130.3.
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Meningarna 1–3 ovan skall inte gälla om 
kemikaliemyndigheten redan 
rekommenderat att ämnet skall införas som 
prioriterat ämne i enlighet med artikel 
55.3.

Meningarna 1–3 ovan skall inte gälla om 
kemikaliemyndigheten fastställer att 
informationen i det registreringsunderlag 
som lämnats in inte är tillräcklig för ett 
påskyndat beslutsförfarande. De berörda 
registranterna skall meddelas detta beslut. 
Registranterna skall uppmanas att lämna 
in sina synpunkter inom tre månader. 
Kemikaliemyndigheten skall uppdatera sitt 
beslut med beaktande av dessa synpunkter.

De av registranten angivna användningar 
för vilka kemikaliemyndigheten, inom 
tidsfristen på sex månader, inte avgivit 
någon rekommendation i enlighet med 
mening 2 eller mening 3 ovan, och inte 
heller fattat något beslut i enlighet med 
mening 5, skall anses vara undantagna i 
den bemärkelse som avses i artikel 55.2.

Motivering

Begränsningar bör ges företräde framför tillståndsförfaranden, eftersom de gör det möjligt 
att snabbare och på ett mer omfattande och enhetligt sätt inom hela EU garantera en högre 
säkerhetsnivå för miljön och konsumenterna. Tvåstegsförfarandet vid tillståndsgivningen är 
både utdraget och byråkratiskt. Enskilda beslut inom ramen för tillståndsförfarandet skulle 
endast vara möjliga i det fall att ett begränsningsförfarande inte kan garantera en tillräckligt 
hög säkerhetsnivå.

Ändringsförslag 178
ARTIKEL 57, PUNKT 3, LED B

b) De socioekonomiska fördelarna med 
ämnets användning och de socioekonomiska 
konsekvenserna av att tillstånd vägras, enligt 
sökanden eller andra berörda parter.

b) De socioekonomiska fördelarna med 
ämnets användning och de socioekonomiska 
och andra hållbarhetsrelaterade 
konsekvenserna av att tillstånd vägras, enligt 
sökanden eller andra berörda parter.

Motivering
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Begreppet ”socioekonomiska” täcker inte nödvändigtvis hela den bedömning av 
konsekvenserna vilken måste göras. Till de hållbarhetsrelaterade konsekvenserna hör en 
bedömning av faktorer såsom effektivitet vid användningen av resurser, energieffektivitet, 
effektivitet i fråga om växthusgaser, avfallsminimering och återvinning. De 
hållbarhetsrelaterade konsekvenserna måste uttryckligen nämnas för att man skall kunna 
undvika att resultaten av bedömningarna blir vilseledande eller helt enkelt inte bästa möjliga.

Ändringsförslag 179
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 från tredje parter, förutsatt att de 
uppfyller vetenskapliga standarder och 
lämnats in enligt artikel 61.2.

Motivering

Bidrag från tredje parter kan vara till stor nytta om de uppfyller vetenskapliga standarder.

Ändringsförslag 180
ARTIKEL 57, PUNKT 3, LED D

d) Tillgänglig information om hälso- eller
miljörisker i samband med alternativa ämnen 
eller tekniker.

d) Tillgänglig information om de hälso- och
miljörisker och de socioekonomiska och 
andra hållbarhetsrelaterade konsekvenser 
som är förenade med användningen 
alternativa ämnen eller tekniker.

Motivering

Till de hållbarhetsrelaterade konsekvenserna hör en bedömning av faktorer såsom effektivitet 
vid användningen av resurser, energieffektivitet, effektivitet i fråga om växthusgaser, 
avfallsminimering och återvinning. För att besluten skall vara fullständiga och grundligt 
genomtänkta bör det krävas information både om hälso- och miljöriskerna samt om de 
socioekonomiska och andra hållbarhetsrelaterade konsekvenserna av användningen av
alternativa ämnen eller tekniker.

Ändringsförslag 181
ARTIKEL 57, PUNKT 6
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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 vara förenade med krav 
på regelbunden omprövning, varvid det 
skall tas hänsyn till ledtider och 
produktscykler som är specifika för den 
aktuella ansökan.

Motivering

Ordet ”tidbegränsad” har ingen entydig betydelse. Det är inte klart om det handlar om 
slutdatumet för tillåten användning (dvs. när tillståndet löpt ut) eller det datum då tillståndet 
för användningen skall omprövas. Syftet med ändringsförslaget är att se till alla tillstånd som 
beviljas i enlighet med artikel 57.3 skall omprövas vid en tidpunkt som fastställs samtidigt 
som tillståndet beviljas, men att det skall vara möjligt att fatta beslut om slutdatumet för en 
tillåten användning med hänsyn till varje enskilt fall. 

Ändringsförslag 182
ARTIKEL 57, PUNKT 7, LED C

c) Den användning för vilken tillståndet 
utfärdas.

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

Ändringsförslag 183
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.

utgår

Motivering

Punkt 8 stämmer inte överens med riskbedömningen och bör utgå. Tillstånd beviljas om det 
av riskbedömningen framgår att man har adekvat kontroll på de risker för människors hälsa 
och/eller för miljön som exponeringen för något ämne för med sig. Det onödiga kravet på att 
exponeringen minskas till lägsta möjliga nivå skapar bristande säkerhet i rättsligt och 
ekonomiskt hänseende.

Ändringsförslag 184
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ARTIKEL 58, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Tidsbegränsade tillstånd som beviljas i 
enlighet med artikel 57.3 och som
regelbundet skall omprövas skall gälla tills 
kommissionen beslutar om ett datum för när 
tillståndet för användning löper ut. Vid 
omprövningen skall tillstånden bedömas på
nytt. Sökande får lämna in uppdaterad 
eller ytterligare information senast 18 
månader före omprövningen. I stället för att 
återigen lämna in alla uppgifter som ingår i 
den ursprungliga ansökan behöver sökanden 
endast ange numret på det nuvarande 
tillståndet, utom i de fall som anges i andra, 
tredje och fjärde stycket.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förenkla förfarandet för omprövning/förnyelse av 
tillstånd. Ett tillståndsnummer kommer att omfatta tillåten användning tills den tidpunkt då
kommissionen beslutar att fastställa ett slutdatum för denna användning. Syftet med 
ändringsförslaget är att se till alla tillstånd som beviljas i enlighet med artikel 57.3 skall 
omprövas vid en tidpunkt som fastställs samtidigt som tillståndet beviljas, men att det skall 
vara möjligt att fatta beslut om slutdatumet för en tillåten användning med hänsyn till varje 
enskilt fall.

Ändringsförslag 185
ARTIKEL 58, PUNKT 3

3. I sitt omprövningsbeslut får kommissionen 
ändra tillståndet, med beaktande av 
proportionalitetsprincipen, eller dra in 
tillståndet från och med beslutsdatumet om 
det inte skulle ha beviljats under de ändrade 
omständigheterna.

3. I sitt omprövningsbeslut får kommissionen 
ändra tillståndet, med beaktande av 
proportionalitetsprincipen, eller dra in 
tillståndet från och med beslutsdatumet om 
det inte skulle ha beviljats under de ändrade 
omständigheterna.

Om det föreligger en allvarlig och 
omedelbar hälso- eller miljörisk får 
kommissionen tillfälligt dra in tillståndet i 
väntan på omprövningen; hänsyn skall härvid 
tas till proportionalitetsprincipen.

Om det föreligger en hälso- eller miljörisk får 
kommissionen tillfälligt dra in tillståndet i 
väntan på omprövningen; hänsyn skall härvid 
tas till proportionalitetsprincipen.

Motivering

Det finns inga kriterier för fastställandet av en allvarlig och omedelbar risk och därför 
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överlämnas det åt kommissionen att, på grundval av givna kriterier, fatta beslut om att dra in 
tillståndet under omprövningen. Detta ändringsförslag hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artiklarna i avdelning VII: Tillstånd.

Ändringsförslag 186
ARTIKEL 59, PUNKTERNA 3–4

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.

4. En ansökan om tillstånd skall omfatta 
följande:

4. En ansökan om tillstånd skall omfatta 
följande:

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

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

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

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

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

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

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

Motivering

En ändring som följer av andra ändringar.

Ändringsförslag 187
ARTIKEL 61, PUNKT 4, LED A OCH B
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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 
exponeringskategorier enligt beskrivningen i 
ansökan.

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

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

Ändringsförslag 188
ARTIKEL 61, PUNKT 5, STYCKE 3

Om sökanden önskar lämna synpunkter skall 
denne skriftligen sända sin argumentation till 
kemikaliemyndigheten inom två månader 
efter det att förslaget till yttrande erhållits. 
Kommittéerna skall ta sökandens synpunkter 
under övervägande och anta sina slutliga 
yttranden inom två månader efter det att den 
skriftliga argumentationen erhållits, om 
lämpligt med beaktande av sökandens 
argumentation. Inom ytterligare 15 dagar 
skall kemikaliemyndigheten sända 
yttrandena, med den skriftliga 
argumentationen bifogad, till kommissionen, 
medlemsstaterna och sökanden.

Om sökanden önskar lämna synpunkter skall 
denne skriftligen sända sin argumentation till 
kemikaliemyndigheten inom två månader 
efter det att förslaget till yttrande erhållits. 
Kommittéerna skall ta sökandens synpunkter 
under övervägande och anta sina slutliga 
yttranden inom två månader efter det att den 
skriftliga argumentationen erhållits, med 
beaktande av sökandens argumentation. 
Inom ytterligare 15 dagar skall 
kemikaliemyndigheten sända yttrandena, med 
den skriftliga argumentationen bifogad, till 
kommissionen, medlemsstaterna och 
sökanden.

Motivering

Den sökandes yttrande måste alltid beaktas, inte bara ”om lämpligt”.

Ändringsförslag 189
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.
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Motivering

Ändring som följer av andra ändringar.

Ändringsförslag 190
ARTIKEL 64, PUNKTERNA 1 OCH 2

1. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVI, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen i samband med 
vetenskaplig forskning och utveckling eller 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling i mindre mängder än 1 ton per 
år.

1. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVI, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen i samband med 
vetenskaplig forskning och utveckling eller 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling i sådana mängder som krävs för 
den produkt- och processinriktade 
forskningen och utvecklingen.

Genom undantag från första meningen i 
föregående stycke får ett ämne – som 
sådant eller ingående i en beredning eller 
vara – om det är föremål för begränsningar 
enligt bilaga XVI, släppas ut på marknaden 
om det skall returneras till tillverkaren, 
importören eller leverantören.

2. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVII, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen för forskning i 
laboratorieskala eller användning av ämnen 
som referensstandard.

2. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVII, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen för forskning i 
laboratorieskala eller användning av ämnen 
som referensstandard.

Första meningen andra stycket i punkt 1 
skall tillämpas på samma sätt.

Motivering

Det är inte lämpligt att fastställa tidsbegränsningar för forskning och utveckling eftersom 
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detta kan ge oönskade effekter. Om villkoren i denna artikel uppfylls är det inte nödvändigt 
med tidsbegränsningar.

Ingen högsta gräns för mängderna bör fastställas. Mängdrestriktionerna bör i stället 
fastställas med hänsyn till avsedda användningar.

I REACH-förordningen bör det finnas klara och tydliga bestämmelser om möjligheterna att 
returnera varor som inte går att släppa ut på marknaden till följd av ämnesbegränsningar.

Ändringsförslag 191
ARTIKEL 65, PUNKT 2

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

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

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 54 a–c.

Ändringsförslag 192
ARTIKEL 65, PUNKT 3

3. Trots vad som sägs i artikel 55.5 skall 
kommissionen, senast när ett ämne införs i 
Stockholmskonventionen eller i FN-ECE:s 
protokoll om långlivade organiska 
föreningar, lägga fram ett förslag om 
införande av det ämnet i bilaga XVII. 
Förslaget till åtgärder skall som minimum
innebära att de skyldigheter som dessa 
internationella åtaganden medför för 
gemenskapen uppfylls. Bilaga XVII skall 
ändras i enlighet med förfarandet i artikel 
130.3. Artiklarna 66–70 skall inte tillämpas.

3. Trots vad som sägs i artikel 55.5 skall 
kommissionen, senast när ett ämne införs i 
Stockholmskonventionen eller i FN-ECE:s 
protokoll om långlivade organiska 
föreningar, lägga fram ett förslag om 
införande av det ämnet i bilaga XVII. 
Förslaget till åtgärder skall innebära att de 
skyldigheter som dessa internationella 
åtaganden medför för gemenskapen uppfylls. 
Bilaga XVII skall ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3. Artiklarna 66–70 
skall inte tillämpas.

Motivering
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Europeiska kommissionen måste uppfylla gemenskapens skyldigheter enligt internationella
konventioner och protokoll. Ändringen av bilaga XVII bör helt och hållet återspegla 
införandet av vissa ämnen i Stockholmskonventionen eller i protokollet om beständiga 
organiska föroreningar.

Ändringsförslag 193
ARTIKEL 66, PUNKTERNA 1 OCH 2

1. Om kommissionen anser att tillverkningen, 
utsläppandet på marknaden eller 
användningen av ett ämne – som sådant, eller 
ingående i en beredning eller vara – utgör en 
hälso- eller miljörisk som inte kontrolleras på
ett adekvat sätt och behöver hanteras på
gemenskapsnivå, skall den uppmana 
kemikaliemyndigheten att sammanställa 
dokumentation som uppfyller kraven i 
bilaga XIV. Om denna dokumentation visar 
att det krävs gemenskapsåtgärder, utöver de 
åtgärder som redan vidtagits, skall 
kemikaliemyndigheten inleda 
begränsningsförfarandet genom att föreslå
begränsningar.

1. Om kommissionen anser att tillverkningen, 
utsläppandet på marknaden eller 
användningen av ett ämne – som sådant, eller 
ingående i en beredning eller vara – utgör en 
oacceptabel hälso- eller miljörisk som inte 
kontrolleras på ett adekvat sätt och behöver 
hanteras på gemenskapsnivå, skall den 
uppmana kemikaliemyndigheten att 
sammanställa dokumentation som uppfyller 
kraven i bilaga XIV. Om denna 
dokumentation visar att det krävs 
gemenskapsåtgärder, utöver de åtgärder som 
redan vidtagits, skall kemikaliemyndigheten 
inleda begränsningsförfarandet genom att 
föreslå begränsningar.

Kemikaliemyndigheten skall hänvisa till 
eventuell dokumentation från 
medlemsstaterna, 
kemikaliesäkerhetsrapporter eller 
riskbedömningar som den mottagit inom 
ramen för denna förordning. Den skall också
hänvisa till eventuella riskbedömningar som 
tillhandahållits av tredje part inom ramen för 
andra gemenskapsförordningar eller 
–direktiv. Andra organ, t.ex. myndigheter, 
som inrättats enligt gemenskapslagstiftning 
och som utför liknande uppgifter, skall därför 
på begäran lämna information till 
kemikaliemyndigheten. 

Kemikaliemyndigheten skall hänvisa till 
eventuell dokumentation från 
medlemsstaterna, 
kemikaliesäkerhetsrapporter eller 
riskbedömningar som den mottagit inom 
ramen för denna förordning. Den skall också
hänvisa till eventuella riskbedömningar som 
tillhandahållits av tredje part inom ramen för 
andra gemenskapsförordningar eller 
–direktiv. Andra organ, t.ex. myndigheter, 
som inrättats enligt gemenskapslagstiftning 
och som utför liknande uppgifter, skall därför 
på begäran lämna information till 
kemikaliemyndigheten. 

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



AD\579754SV.doc 109/159 PE 353.595v02-00

SV

2. Om en medlemsstat anser att 
tillverkningen, utsläppandet på marknaden 
eller användningen av ett ämne – som sådant, 
eller ingående i en beredning eller vara –
utgör en hälso- eller miljörisk som inte 
kontrolleras på ett adekvat sätt och behöver 
hanteras på gemenskapsnivå, skall den 
sammanställa dokumentation som uppfyller 
kraven i bilaga XIV. Om denna 
dokumentation visar att det krävs 
gemenskapsåtgärder, utöver de åtgärder som 
redan vidtagits, skall medlemsstaten inleda 
begränsningsförfarandet genom att 
överlämna dokumentationen till 
kemikaliemyndigheten i det formulär som 
anges i bilaga XIV.

2. Om en medlemsstat anser att 
tillverkningen, utsläppandet på marknaden 
eller användningen av ett ämne – som sådant, 
eller ingående i en beredning eller vara –
utgör en oacceptabel hälso- eller miljörisk 
som inte kontrolleras på ett adekvat sätt och 
behöver hanteras på gemenskapsnivå, skall 
den sammanställa dokumentation som 
uppfyller kraven i bilaga XIV. Om denna 
dokumentation visar att det krävs 
gemenskapsåtgärder, utöver de åtgärder som 
redan vidtagits, skall medlemsstaten inleda 
begränsningsförfarandet genom att 
överlämna dokumentationen till 
kemikaliemyndigheten i det formulär som 
anges i bilaga XIV.

Motivering

Ämnen bör väljas ut enbart på grundval av allmänt godtagna vetenskapliga kriterier och 
begränsningar bör bara införas när det finns en ”oacceptabel” risk, inte bara ”en risk”.

Begränsningarna gäller även utan en mängdbegränsning (”under ett ton årligen”). 
Informationen måste nå de företag som redan registrerat ett ämne, men också företag som 
inte omfattas av registreringsplikten (”under ett ton årligen”) eller som ännu inte omfattas av 
den på grund av tidsfrister för olika mängdgränser.

Ändringsförslag 194
ARTIKEL 66, PUNKT 2A (ny)

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

Motivering

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

Ändringsförslag 195
ARTIKEL 66, PUNKT 3, INLEDNINGEN

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

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

Motivering

Dokumentationen kan innehålla industri- och affärshemligheter liksom upphovsrättsskyddade 
uppgifter. Innehållet i dem utesluter inte ett slutgiltigt beslut och kan därför tolkas orätt eller 
missbrukas, innan ett slutgiltigt beslut utfärdas 

Tre månader är för kort tid för att man skall kunna yttra sig över ett komplext ämne, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 196
ARTIKEL 68, PUNKT 1
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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 
överlämna förslaget till yttrande till berörda 
parter och uppmana dessa att lämna 
synpunkter inom en tidsfrist som 
myndigheten själv fastställer.

Motivering

Det faktum att förslaget till yttrande överlämnas till berörda parter hindrar inte 
kommissionen från att fatta det slutliga beslutet. Berörda parter, åtminstone de som har gjort 
en registrering, bör ha rätt att lämna synpunkter i ärendet. Detta ändringsförslag är kopplat 
till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VIII: Begränsning av 
tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och 
beredningar.

Ändringsförslag 197
ARTIKEL 69, PUNKT 2

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

2. Kemikaliemyndigheten skall, med 
beaktande av sekretesskravet enligt 
artikel 116, utan dröjsmål offentliggöra de 
båda kommittéernas yttranden på sin 
webbplats. De offentliggjorda yttrandena 
skall inte innehålla några 
affärshemligheter.

Motivering

Insynen får inte äventyra skyddet av konfidentiella företagsuppgifter.

Artikel 116 bör tillämpas även i detta fall.
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Ändringsförslag 198
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 ledtider och produktcykler som är 
specifika för den aktuella ansökan.

Motivering

Vid tidsplaneringen av begränsningar/tillstånd måste man ta hänsyn till ledtider och 
produktcykler som är specifika för den berörda ansökan. För vissa användningsområden kan 
i lag fastställda begränsningar för ämnen införas tidigare medan mer tid behövs för andra 
med hänsyn till ledtider och produktcykler. För att kostnaderna skall kunna begränsas och 
fördelarna maximeras måste dessa faktorer beaktas i besluten.

Ändringsförslag 199
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 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.

Ändringsförslag 200
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED G



AD\579754SV.doc 113/159 PE 353.595v02-00

SV

g) Ett sekretariat, som skall ge tekniskt, 
vetenskapligt och administrativt stöd till 
kommittéerna och forumet och sörja för 
tillräcklig samordning mellan dem. Det skall 
också sköta myndigheternas arbete i 
samband med förfarandena för 
förhandsregistrering, registrering och 
ömsesidigt erkännande av utvärdering samt 
utarbeta riktlinjer, underhålla databasen och 
tillhandahålla information.

g) Ett sekretariat, som skall ge tekniskt, 
vetenskapligt och administrativt stöd till 
kommittéerna och forumet och sörja för 
tillräcklig samordning mellan dem. Det skall 
också sköta myndigheternas arbete i 
samband med förfarandena för 
förhandsregistrering, registrering och 
utvärdering samt utarbeta riktlinjer, 
underhålla databasen och tillhandahålla 
information.

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 38 är något ömsesidigt erkännande inte längre 
aktuellt.

Ändringsförslag 201
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) En kommitté för alternativa 
testmetoder som skall ansvara för 
utformningen av en integrerad strategi för 
utveckling, validering och godkännande av 
alternativa metoder till djurförsök och för 
tilldelningen av medel som erhålls från 
registreringsavgifterna. Denna kommitté
skall bestå av sakkunniga från Europeiska 
centrumet för validering av alternativa 
metoder (ECVAM), 
djurskyddsorganisationer och andra 
relevanta intressenter. Kommittén skall 
iaktta de tidsfrister som angivits i 
förordningen.

Motivering

Utvecklingen, valideringen och godkännandet av alternativa testmetoder hindras ofta av 
avsaknaden av strategisk planering och samordning. Kommittén bör bestå av sakkunniga på
området för alternativa testmetoder, så att den kan utveckla den strategiska planeringen, 
förbättra samordningen och ställa medel till förfogande för utveckling av alternativa 
testmetoder. Kommittén måste iaktta de tidsfrister som angivits i förordningen.

Ändringsförslag 202
ARTIKEL 73, PUNKT 1
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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 anges i förordningen skall 
kemikaliemyndigheten fatta rättsligt 
bindande beslut.

Motivering

Detta tillägg räcker för att klargöra kemikaliemyndighetens roll som beslutsfattande organ i 
enlighet med kommissionens meddelande ”Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter”
(KOM(2002)0718).

Ändringsförslag 203
ARTIKEL 73, PUNKT 1A (ny)

1a. Kemikaliemyndigheten skall inom tolv 
månader efter det att förordningen trätt i 
kraft utarbeta riktlinjer om 
kostnadsfördelning som skall användas när 
det inte har gått att nå någon 
överenskommelse mellan registranterna.
Riktlinjerna skall offentliggöras och måste 
åtminstone innehålla följande uppgifter:

a) Antalet registranter.

b) Produktionsvolymerna för varje 
registrant.

Ändringsförslag 204
ARTIKEL 73, PUNKT 1B (ny)

1b. Kemikaliemyndigheten skall inom tolv 
månader efter det att förordningen trätt i 
kraft utarbeta riktlinjer enligt bilaga I om 
hur användnings- och 
exponeringskategorierna skall tillämpas i 
samband med de registreringskrav som 
avses i artikel 9 a iii i denna förordning.
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Dessa riktlinjer skall göras offentligt 
tillgängliga.

Ändringsförslag 205
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.

Motivering

Kemikaliemyndigheten skall också inrätta en hjälpcentral, särskilt för små och medelstora 
företag. Denna hjälpcentral bör göras lättillgänglig, särskilt genom utnyttjande av 
informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag 206
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IA (nytt)

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

Motivering

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

Ändringsförslag 207
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IB (nytt)



PE 353.595v02-00 116/158 AD\579754SV.doc

SV

ib) Garantera utvecklingsländerna, på
deras begäran och enligt ömsesidigt 
överenskomna villkor, tekniskt bistånd och 
åtgärder till förmån för teknisk 
kapacitetsuppbyggnad som avser god 
kemikaliehantering och efterlevnad av 
kemikaliesäkerhetsbestämmelser, för att de 
krav som fastställs i denna förordning skall 
kunna uppfyllas.

Motivering

EU och dess medlemsstater måste ta hänsyn till de eventuella svårigheter som 
utvecklingsländerna kan stöta på och hjälpa dem genom att garantera tekniskt bistånd.

Ändringsförslag 208
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IC (nytt)

ic) Övervaka gemenskapens och dess 
medlemsstaters tekniska biståndsinsatser 
och åtgärder till förmån för teknisk 
kapacitetsuppbyggnad som avser god 
kemikaliehantering och efterlevnad av 
kemikaliesäkerhetsbestämmelser i 
utvecklingsländer, samt bidra till 
samordning mellan gemenskapen, 
medlemsstaterna och internationella 
organisationer på detta område.

Motivering

EU och dess medlemsstater måste ta hänsyn till de eventuella svårigheter som 
utvecklingsländerna kan stöta på och hjälpa dem genom att garantera tekniskt bistånd. Detta 
bör övervakas korrekt.

Ändringsförslag 209
ARTIKEL 73, PUNKT 3, LED EA (nytt)



AD\579754SV.doc 117/159 PE 353.595v02-00

SV

ea) Bistå sekretariatet med råd om dess 
tekniska biståndsinsatser och åtgärder till 
förmån för teknisk kapacitetsuppbyggnad 
som avser god kemikaliehantering och 
efterlevnad av 
kemikaliesäkerhetsbestämmelser i 
utvecklingsländer.

Motivering

EU och dess medlemsstater måste ta hänsyn till de eventuella svårigheter som 
utvecklingsländerna kan stöta på och hjälpa dem genom att garantera tekniskt bistånd. Detta 
bör fastställas som en av kommittéernas uppgifter. Detta är en följd av ändringsförslagen 1 
och 2.

Ändringsförslag 210
ARTIKEL 74, LED D

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur.

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur på ett öppet, 
icke-diskriminerande och proportionellt 
sätt.

Motivering

Minimivillkor bör gälla vid fastställandet av myndighetens avgiftsstruktur.

Ändringsförslag 211
ARTIKEL 74, LED DA (nytt)

da) fastställa ett flerårigt program.

Motivering

I linje med ändringsförslagen till artikel 43aa, med hänsyn till att det nu är 
kemikaliemyndigheten som har ansvaret för den löpande planens.

Ändringsförslag 212
ARTIKEL 75, PUNKT 1
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1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet och 
sex representanter som utses av 
kommissionen; i styrelsen skall också ingå tre
representanter för berörda parter, som utses 
av kommissionen och som saknar rösträtt.

1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet och 
tre representanter som utses av 
kommissionen; i styrelsen skall också ingå
fyra representanter för berörda parter, som 
utses av kommissionen, däribland minst en 
representant för industrin, 
fackföreningarna respektive 
forskarvärlden.

Motivering

Styrelsens sammansättning måste vara väl avvägd. Antalet representanter som utses av 
kommissionen får inte vara större än antalet representanter som utses av andra parter.

Ändringsförslag 213
ARTIKEL 79, PUNKT 2, LED E OCH LED JA (nytt)

e) ingående och förvaltning av nödvändiga 
avtal med tjänstetillhandahållare,

e) ingående och förvaltning av nödvändiga 
avtal med tjänstetillhandahållare och med de 
institut som omnämns i artikel 83,

ja) antagande av de föreslagna och 
definitiva löpande planerna för utvärdering 
av ämnen samt uppdateringarna av dessa i 
enlighet med avdelning VI, om inga förslag 
till ändringar föreligger,

Ändringsförslag 214
ARTIKEL 79, PUNKT 3, LED A



AD\579754SV.doc 119/159 PE 353.595v02-00

SV

a) Ett förslag till rapport om 
kemikaliemyndighetens verksamhet under det 
föregående året, vilken bland annat skall 
omfatta information om antalet 
registreringsunderlag som erhållits, antalet 
ämnen som utvärderats, antalet 
tillståndsansökningar som mottagits och 
antalet förslag till begränsningar som
myndigheten erhållit och yttrat sig om; 
rapporten skall vidare omfatta uppgifter om 
den tid det tagit att slutföra respektive 
förfarande och om ämnen som godkänts, 
registreringar som vägrats och ämnen som 
begränsats; den skall också omfatta en 
redovisning av mottagna klagomål och vilka 
åtgärder som vidtagits samt en översikt över 
forumets verksamhet.

a) Ett förslag till rapport om 
kemikaliemyndighetens verksamhet under det 
föregående året, vilken bland annat skall 
omfatta information om antalet 
registreringsunderlag som erhållits, antalet 
ämnen som utvärderats, antalet 
tillståndsansökningar som mottagits och 
antalet förslag till begränsningar som 
myndigheten erhållit och yttrat sig om; 
rapporten skall vidare omfatta uppgifter om 
den tid det tagit att slutföra respektive 
förfarande och om ämnen som godkänts, 
registreringar som vägrats och ämnen som 
begränsats; den skall också omfatta en 
redovisning av mottagna klagomål och vilka 
åtgärder som vidtagits, de tekniska 
biståndsinsatser och åtgärder till förmån 
för teknisk kapacitetsuppbyggnad som 
genomförts i utvecklingsländer samt en 
översikt över forumets verksamhet.

Motivering

EU och dess medlemsstater måste ta hänsyn till de eventuella svårigheter som 
utvecklingsländerna kan stöta på och hjälpa dem genom att garantera tekniskt bistånd. Detta 
bör fastställas i den verkställande direktörens uppgifter.

Ändringsförslag 215
ARTIKEL 81, PUNKT 4, STYCKE 4

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

Den verkställande direktören och dennes 
företrädare samt företrädare för 
kommissionen får delta i alla möten i 
kommittéer och arbetsgrupper som 
sammankallas av kemikaliemyndigheten eller 
dess kommittéer. Aktieägare, inklusive 
företrädare för industrin och små och 
medelstora företag, får även delta i möten 
som observatörer.

Motivering

Företrädare för industrin bör kunna närvara vid möten i kommittéer även utan en särskild 
inbjudan. Det bör finnas en observatörsplats för företrädare för industrin och/eller små och 
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medelstora företag. 

Ändringsförslag 216
ARTIKEL 82, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat skall för en treårsperiod 
som kan förnyas utse en ledamot till forumet. 
Ledamöterna skall väljas för sin roll i och 
erfarenhet av att kontrollera efterlevnaden av 
kemikalielagstiftningen och skall hålla god 
kontakt med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

1. Varje medlemsstat skall för en treårsperiod 
som kan förnyas utse en ledamot till forumet. 
Ledamöterna skall väljas för sin roll i och 
erfarenhet av att kontrollera efterlevnaden av 
kemikalielagstiftningen och skall hålla god 
kontakt med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

Forumet skall eftersträva ett brett 
expertkunnande bland sina ledamöter. 
Forumet får därför utnämna ytterligare högst 
fem ledamöter som väljs på grundval av sin 
särskilda kompetens. Dessa ledamöter skall 
utses för en mandatperiod på tre år som kan 
förnyas.

Forumet skall eftersträva ett brett relevant 
expertkunnande bland sina ledamöter. 
Forumet får därför utnämna ytterligare högst 
fem ledamöter som väljs på grundval av sin 
särskilda kompetens. Dessa ledamöter skall 
utses för en mandatperiod på tre år som kan 
förnyas.

Forumets ledamöter får biträdas av 
vetenskapliga och tekniska rådgivare.

Forumets ledamöter får biträdas av 
vetenskapliga och tekniska rådgivare.

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

Kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör eller dennes företrädare samt 
företrädare för kommissionen får delta i alla 
möten i forumet och dess arbetsgrupper. 
Aktieägare, inklusive företrädare för 
industrin och små och medelstora företag, 
får även delta i möten som observatörer.

Motivering

Företrädare för industrin bör kunna närvara vid möten i kommittéer även utan en särskild 
inbjudan. Det bör finnas en observatörsplats för företrädare för industrin och/eller små och 
medelstora företag. 

Ändringsförslag 217
ARTIKEL 83, PUNKT 2
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2. Medlemsstaterna skall till 
kemikaliemyndigheten lämna namnen på
experter med styrkt erfarenhet av att granska 
riskbedömningar för kemikalier och/eller 
socioekonomiska analyser, eller namnen på
andra relevanta vetenskapliga experter som 
skulle kunna bistå kommittéernas 
arbetsgrupper; de skall också ange deras 
kvalifikationer och inom vilka områden de är 
experter.

2. Medlemsstaterna skall till 
kemikaliemyndigheten lämna namnen på
oberoende experter med styrkt erfarenhet av 
att granska riskbedömningar för kemikalier 
och/eller socioekonomiska analyser, eller 
namnen på andra relevanta vetenskapliga 
experter som skulle kunna bistå
kommittéernas arbetsgrupper; de skall också
ange deras kvalifikationer och inom vilka 
områden de är experter.

Kemikaliemyndigheten skall upprätta en 
förteckning över experter och hålla den 
uppdaterad. Förteckningen skall omfatta de 
experter som anges i punkt 1 och andra 
experter som identifierats direkt av 
sekretariatet.

Kemikaliemyndigheten skall upprätta en 
förteckning över oberoende experter och 
hålla den uppdaterad. Förteckningen skall 
omfatta de oberoende experter som anges i 
punkt 1 och andra experter som identifierats 
direkt av sekretariatet.

Motivering

Det bör kunna påvisas att de experter som utnyttjas av kemikaliemyndigheten är oberoende.

Ändringsförslag 218
ARTIKEL 83, PUNKT 2A (ny)

2a. Styrelsen skall på uppdrag av 
verkställande direktören upprätta och 
offentliggöra en förteckning över de 
behöriga organ som utsetts av 
medlemsstaterna och som antingen 
individuellt eller i nätverk kan bistå
kemikaliemyndigheten att utföra sina 
uppgifter, i synnerhet de som nämns i 
avdelning VI. 

Ändringsförslag 219
ARTIKEL 83, PUNKT 3
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3. När ledamöter eller experter i 
kommittéernas eller forumets arbetsgrupper 
tillhandahåller tjänster eller utför andra 
uppgifter för kemikaliemyndighetens räkning 
skall det finnas ett skriftligt avtal mellan 
kemikaliemyndigheten och den berörda 
personen som reglerar detta, eller, om det är 
lämpligt, mellan kemikaliemyndigheten och 
den berörda personens arbetsgivare.

3. När ledamöter, institut eller experter i 
kommittéernas eller forumets arbetsgrupper 
tillhandahåller tjänster eller utför andra 
uppgifter för kemikaliemyndighetens räkning 
skall det finnas ett skriftligt avtal mellan 
kemikaliemyndigheten och den berörda 
personen som reglerar detta, eller, om det är 
lämpligt, dennes arbetsgivare eller de 
berörda instituten.

Den berörda personen eller dennes 
arbetsgivare skall ersättas i enlighet med de 
tariffer som ingår i de finansiella regler som 
fastställts av styrelsen. Om den berörda 
personen inte uppfyller sina förpliktelser har
den verkställande direktören rätt att avsluta 
eller tillfälligt upphäva avtalet eller innehålla 
ersättningen.

De övriga ovannämnda avtalsparterna skall 
ersättas i enlighet med de tariffer som ingår i 
de finansiella regler som fastställts av 
styrelsen. Om den berörda personen inte 
uppfyller sina förpliktelser har den 
verkställande direktören rätt att avsluta eller 
tillfälligt upphäva avtalet eller innehålla 
ersättningen.

Ändringsförslag 220
ARTIKEL 85, PUNKT 1

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

1. Besvärsnämnden skall bestå av en 
ordförande med befogenhet att fungera som 
domare i en medlemsstat och två andra 
ledamöter.

Motivering

Med tanke på besvärsnämndens uppgiftsområde måste en domare fungera som ordförande.

Ändringsförslag 221
ARTIKEL 85, PUNKT 3
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3. Ordföranden, de andra ledamöterna och 
suppleanterna skall utses av styrelsen utifrån 
en förteckning över kvalificerade kandidater 
som antagits av kommissionen; utnämningen 
skall grundas på deras erfarenheter och 
sakkunskaper inom områdena 
kemikaliesäkerhet, naturvetenskap eller 
tillsynsförfaranden och rättsliga förfaranden.

3. Ordföranden, de andra ledamöterna och 
suppleanterna skall utses av styrelsen. 
Styrelsen skall utifrån en förteckning som 
föreslagits av kommissionen välja ut 
kvalificerade kandidater genom ett 
offentligt urvalsförfarande efter det att en 
inbjudan till intresseanmälan 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, i pressen eller på
Internet. Besvärsnämndens ledamöter skall 
väljas utifrån en förteckning över 
kvalificerade kandidater som antagits av 
kommissionen; utnämningen skall grundas på
deras erfarenheter och sakkunskaper inom 
områdena kemikaliesäkerhet, naturvetenskap 
eller tillsynsförfaranden och rättsliga 
förfaranden. Minst en av besvärsnämndens 
ledamöter måste ha erfarenhet inom 
området rättsliga förfaranden.

Motivering

Med tanke på besvärsnämndens verksamhetsområde måste minst en ledamot ha erfarenhet 
inom rättsliga förfaranden. Besvärsnämndens uppgifter är så beskaffade att ett öppet 
förfarande för inlämning av kandidaturer bör införas.

Ändringsförslag 222
ARTIKEL 87, PUNKT 1

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 7, 18, 25.4 tredje 
stycket, 28.2 första stycket, 49, 115.4 eller 
116 kan överklagas.

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 7, 18, 25.4 tredje 
stycket, 28.2 första stycket, artikel 43a (ny), 
49, 115.4 eller 116 kan överklagas.

Ändringsförslag 223
ARTIKEL 93, PUNKT 2
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2. Kemikaliemyndighetens utgifter skall 
omfatta kostnader för personal, 
administration, infrastruktur och drift.

2. Kemikaliemyndighetens utgifter skall 
omfatta kostnader för personal, 
administration, infrastruktur och drift,
inklusive de som uppkommit i samband 
med att kontrakt ingåtts med tredje part, i 
synnerhet med institut som gör 
utvärderingar i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning VI.

Ändringsförslag 224
ARTIKEL 106

För att garantera öppenhet och insyn skall 
styrelsen, på grundval av ett förslag från 
verkställande direktören och i samråd med 
kommissionen, anta regler för att se till att 
allmänheten får tillgång till icke-konfidentiell 
information; dels information om gällande 
bestämmelser samt vetenskaplig och teknisk 
information om kemikaliesäkerhet.

För att garantera öppenhet och insyn skall 
styrelsen, på grundval av ett förslag från 
verkställande direktören och i samråd med 
kommissionen, anta regler och upprätta ett 
register för att se till att allmänheten får 
tillgång till information om gällande 
bestämmelser samt vetenskaplig och teknisk 
information om kemikaliesäkerhet enligt 
förordning (EG) nr 1049/2001. 
Kemikaliemyndighetens och dess 
kommittéers och arbetsgruppers 
arbetsordningar skall vara tillgängliga för 
allmänheten vid myndighetens lokaler och 
på dess webbplats.

Motivering

Öppenheten i kemikaliemyndighetens arbete bör formuleras mer precist.

Ändringsförslag 225
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

Denna punkt har flyttats till artikel 2.2c (ny).

Ändringsförslag 226
ARTIKEL 110, PUNKT 1 

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:

1. En importör eller tillverkare, eller grupp 
av importörer eller tillverkare, som släpper ut 
ett ämne på marknaden, vilket som sådant 
eller i en beredning över de 
koncentrationsgränser som anges i 
direktiv 1999/45/EG uppfyller kriterierna 
för klassificering som farligt ämne enligt 
direktiv 67/548/EEG och resulterar i att 
beredningen klassificeras som farlig, skall 
delge kemikaliemyndigheten följande 
information för införande i registret i enlighet 
med artikel 111 om den inte lämnas som ett 
led i registreringen:

Motivering

Ändringsförslaget är en konsekvens av ovanstående ändringsförslag till artikel 2.2c (ny) och 
strykningen av artikel 109.

Ändringsförslag 227
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 228
ARTIKEL 113

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

De skyldigheter som anges i artikel 110 skall 
gälla från och med den första tidsfrist som 
anges i artikel 21.

Motivering

Om registret skall sammanställas redan i samband med förhandsregistreringen bör 
tidsfristerna vara enhetliga. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag 
som avser artiklarna i avdelning X: Klassificerings- och märkningsregistret.

Ändringsförslag 229
ARTIKEL 114
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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
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 ett år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

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

2. Kemikaliemyndigheten skall vartannat 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.

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 vartannat 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

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 att de håller en viss kvalitet.

Ändringsförslag 230
ARTIKEL 115A (ny)

Artikel 115a
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Särskilda bestämmelser om information till 
allmänheten

1. För att hjälpa konsumenterna att 
använda ämnen och beredningar på ett 
säkert och hållbart sätt skall tillverkare 
göra riskbaserad information tillgänglig 
genom en etikett på varje förpackning som 
släpps ut på marknaden för försäljning till 
konsumenter, där de risker som är 
förenade med rekommenderad användning 
och förutsägbara fall av inkorrekt 
användning anges. Dessutom bör etiketten, 
när så är lämpligt, kompletteras med 
användning av andra 
kommunikationskanaler, t.ex. webbplatser, 
i syfte att erbjuda mer detaljerad säkerhets- 
och användningsinformation om ämnet 
eller beredningen.

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

Motivering

Utveckling av ett lämpligt och konsekvent kommunikationssystem baserat på riskbedömning 
kommer att ge konsumenterna den information och de råd som krävs för att de skall kunna 
använda ämnen och beredningar som innehåller kemikalier på ett säkert och effektivt sätt.

Ändringsförslag 231
ARTIKEL 116, PUNKT 1

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

1. Följande information om ämnena som 
sådana skall inte betraktas som konfidentiell:

Motivering

Klargörande ändringsförslag. Information som anses vara icke-konfidentiell gäller bara 
ämnen som sådana, inte beredningar eller varor som innehåller dessa ämnen. De rättsliga 
följderna av en strävan att låta samma krav gälla alla kategorier bör inte underskattas.

Ändringsförslag 232
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KA (nytt)
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ka) Kategorier av användningar för ämnet 
eller beredningen.

Motivering

Denna information är inte nödvändigtvis konfidentiell och bör därför tas upp i förteckningen.

Ändringsförslag 233
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED DA (nytt)

da) Användning som registrerats direkt av 
en nedströmsanvändare.

Motivering

I många företag betraktas de kemiska komponenter som används som intellektuell egendom. 
Om uppgifter om ett kemiskt ämne lämnas ut kan det innebära att företagshemligheter 
avslöjas och att företagets konkurrenskraft påverkas negativt. Den tidigare registrantens 
namn bör inte avslöjas för nya registranter. Detsamma bör gälla för nedströmsanvändare 
som inte bör ha skyldighet att ange vilka kemikalier de använder till kemikalietillverkare 
högre upp i distributionskedjan.

Ändringsförslag 234
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED DA (nytt)

da) Analysmetoder, om så krävs enligt 
bilaga VII eller VIII, som gör det möjligt 
att spåra ett farligt ämne när det släpps ut i 
miljön och att bestämma människors 
direkta exponering för ämnet.

Motivering

Analysmetoderna bör betraktas som konfidentiella och är inte av betydelse för den stora 
allmänheten. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning XI: Information.

Ändringsförslag 235
ARTIKEL 117
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Trots vad som sägs i artiklarna 115 och 116 
får information som kemikaliemyndigheten 
mottar inom ramen för denna förordning 
yppas för en regering eller ett organ i tredje 
land eller för en internationell organisation i 
enlighet med ett avtal som ingåtts mellan 
gemenskapen och den berörda tredje parten 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 304/2003 eller enligt 
artikel 181a.3 i fördraget, under förutsättning 
att båda följande villkor är uppfyllda:

Trots vad som sägs i artiklarna 115 och 116 
får information som kemikaliemyndigheten 
mottar inom ramen för denna förordning 
yppas för en regering eller en statlig 
institution i tredje land eller för en 
internationell organisation i enlighet med ett 
avtal som ingåtts mellan gemenskapen och 
den berörda tredje parten enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 304/2003 eller enligt artikel 181a.3 i 
fördraget, under förutsättning att båda 
följande villkor är uppfyllda:

a) Syftet med avtalet är samarbete för att 
genomföra eller övervaka lagstiftningen om 
sådana kemikalier som omfattas av denna 
förordning.

a) Syftet med avtalet är statligt samarbete för 
att genomföra eller övervaka lagstiftningen 
om sådana kemikalier som omfattas av denna 
förordning.

b) Den tredje parten skyddar den 
konfidentiella informationen såsom man 
kommit överens om.

b) Den tredje parten skyddar den 
konfidentiella informationen såsom man 
kommit överens om.

Motivering

För att hindra olaglig användning av information bör det klart fastställas att samarbete 
enligt artikel 117 endast gäller nationella och internationella statsliga institutioner.

Ändringsförslag 236
ARTIKEL 120

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 skall utarbeta 
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 237
ARTIKEL 121



AD\579754SV.doc 131/159 PE 353.595v02-00

SV

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 uppfylla sina 
åtaganden.

Ändringsförslag 238
ARTIKEL 122

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

Medlemsstaterna skall därför ha ett system 
för officiella kontroller och annan 
verksamhet som är lämplig med hänsyn till 
omständigheterna. Kemikaliemyndigheten 
skall ha rätt att begära att medlemsstaterna 
genomför kontroller och andra 
verksamheter.

Motivering

REACH-systemets förvaltning kräver att förordningens bestämmelser genomförs på ett 
enhetligt sätt inom hela den gemensamma marknaden. Kemikaliemyndigheten bör därför ha 
rätt att begära att medlemsstaterna genomför vissa kontroller eller verksamheter.

Ändringsförslag 239
ARTIKEL 123, PUNKT 1
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1. Medlemsstaterna skall fastställa påföljder 
vid överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och vidta erforderliga åtgärder för 
att se till att de verkställs. Påföljderna skall 
vara effektiva, proportionerliga och 
avskräckande. Medlemsstaterna skall anmäla 
dessa bestämmelser till kommissionen senast 
18 månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft och snarast möjligt anmäla 
varje senare ändring av dem.

1. Medlemsstaterna skall på grundval av 
riktlinjer som kemikaliemyndigheten skall 
utarbeta fastställa påföljder vid överträdelser 
av bestämmelserna i denna förordning och 
vidta erforderliga åtgärder för att se till att de 
verkställs. Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionerliga och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast 18 
månader efter det att denna förordning har 
trätt i kraft och snarast möjligt anmäla varje 
senare ändring av dem.

Motivering

Om man låter medlemsstaterna ensamma bestämma över påföljdssystemet kommer detta att 
leda till att det uppstår en rad olika påföljdssystem i EU. Bara med hjälp av harmoniserade 
påföljdssystem och ett harmoniserat genomförande kan man uppnå målen i REACH.

Ändringsförslag 240
ARTIKEL 128

Bilagorna får ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Bilagorna får ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Senast 18 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft skall det införas 
en avdelning i början av bilaga II i vilken 
det fastställs objektiva kriterier för 
undantag av ämnen och/eller grupper av 
ämnen.

Motivering

Nuvarande bilaga II grundas på ”historiska prejudikat”. Som sådan är bilagan inkonsekvent 
och bygger på oklara kriterier, vilket leder till absurda fall där ett av två likadana ämnen 
undantas, medan det andra däremot inte gör det (t.ex. sukros och fruktos). Kommissionen bör 
få en tidsfrist inom ramen för vilken den bör utarbeta klara och objektiva kriterier för 
beviljande av de undantag som ingår i bilaga II, så att det blir möjligt att ta fram en logisk 
och omfattande förteckning över undantagna ämnen.

Ändringsförslag 241
ARTIKEL 132A (ny)

Artikel 132a
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Mellanliggande efterhandsutvärdering

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 133 skall 
kommissionen, fem år efter det att denna 
förordning trätt i kraft, utföra en 
mellanliggande efterhandsutvärdering av 
förordningens konsekvenser. 
Efterhandsutvärderingen skall omfatta en 
analys av hur denna förordning 
genomförts, en jämförelse av de uppnådda 
resultaten med tidigare förväntningar och 
en utvärdering av hur denna förordning 
påverkar den inre marknadens sätt att 
fungera och konkurrensen på denna. 

2. Kommissionen skall förelägga 
Europaparlamentet och rådet 
efterhandsutvärderingen senast den [sex år 
efter det att denna förordning trätt i kraft]. 
Kommissionen skall på grundval av 
efterhandsutvärderingen lägga fram ett 
förslag till de ändringar av denna 
förordning som förefaller nödvändiga.

Motivering

Med tanke på vikten av det regleringssystem som införs genom REACH är det nödvändigt att 
utvärdera de resultat som uppnåtts efter de första fem åren av tillämpningen för att 
kontrollera om de ursprungliga målen kan uppfyllas och, om så inte är fallet, göra 
nödvändiga justeringar.

Ändringsförslag 242
ARTIKEL 134

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

Direktiv 76/769/EEG, 90/394/EEG,
91/155/EEG, 91/157/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EEG och 2000/21/EG, 2002/95/EG 
och 2004/37/EG samt förordningarna (EEG) 
nr 793/93 och (EG) nr 1488/94 skall upphöra 
att gälla.

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

Ändringsförslag 243
ARTIKEL 135A (ny)

Artikel 135a

Artikel 1.2 i direktiv 98/24/EG skall 
kompletteras på följande sätt:

”Kraven i detta direktiv gäller inte om det 
finns åtaganden i förordning (EG) nr xxx 
[REACH-förordningen].”

Motivering

Klargörande om att tillämpningen av REACH skall prioriteras. Dubbelreglering skall 
undvikas.

Ändringsförslag 244
ARTIKEL 135B (ny)

Artikel 135b
Artikel 1.1 i direktiv 89/106/EEG 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 åtaganden på dessa områden i 
förordning (EG) nr xxx [REACH-
förordningen].”

Motivering

Klargörande om att tillämpningen av REACH skall prioriteras. Dubbelreglering skall 
undvikas.

Ändringsförslag 245
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BILAGA I, DEL 0, PUNKT 0.2

0.2. Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
omfatta alla identifierade användningar. Den 
skall gälla användning av ämnet som sådant 
(inklusive betydande föroreningar och 
tillsatser), eller ingående i en beredning eller 
vara. Bedömningen skall omfatta alla faser av 
ämnet livscykel och alla identifierade 
användningar. 
Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
baseras på en jämförelse av ämnets 
potentiella skadliga effekter med den kända 
eller rimligen förutsebara exponeringen av 
människor och/eller miljön för detta ämne.

0.2. Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
omfatta alla identifierade användningar i 
mängder om 1 ton eller mer per år. Den 
skall gälla användning av ämnet som sådant 
(inklusive betydande föroreningar och 
tillsatser), eller ingående i en beredning eller 
vara. Bedömningen skall omfatta alla faser av 
ämnet livscykel och alla identifierade. 
Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
baseras på en jämförelse av ämnets 
potentiella skadliga effekter med den kända 
eller rimligen förutsebara exponeringen av 
människor och/eller miljön för detta ämne.

Ändringsförslag 246
BILAGA I, DEL 4, PUNKT 4.2

Om ämnet uppfyller kriterierna skall en 
karakterisering av utsläppen göras, vilken 
skall omfatta de relevanta delarna av den 
exponeringsbedömning som beskrivs i avsnitt 
5. Den skall i synnerhet innehålla en 
uppskattning av de mängder av ämnet som 
släpps ut till olika delar av miljön vid all 
verksamhet som bedrivs av tillverkaren eller 
importören och alla identifierade 
användningar, och en identifiering av olika 
vägar via vilka människor och miljön 
exponeras för ämnet.

Om ämnet uppfyller kriterierna skall en 
karakterisering av utsläppen göras, vilken 
skall omfatta de relevanta delarna av den 
exponeringsbedömning som beskrivs i avsnitt 
5. Den skall i synnerhet innehålla en 
uppskattning av de mängder av ämnet som 
släpps ut till olika delar av miljön vid all 
verksamhet som bedrivs av tillverkaren eller 
importören och alla identifierade 
användningar i mängder om 1 ton eller mer 
per år, och en identifiering av olika vägar via 
vilka människor och miljön exponeras för 
ämnet.

Ändringsförslag 247
BILAGA I, DEL 5.1, PUNKT 5.1.1, STYCKE 1
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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 mängder 
om 1 ton eller mer per år. 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:

Ändringsförslag 248
BILAGA I, DEL 5.2, PUNKT 5.2.4, STYCKE 1

5.2.4 En uppskattning av 
exponeringsnivåerna skall göras för alla
befolkningsgrupper (arbetstagare, 
konsumenter och människor som exponeras 
indirekt via miljön) och för delar av miljön 
vars exponering är känd eller rimligen 
förutsebar. Varje relevant exponeringsväg
för människor (inandning, intag via munnen 
eller huden och en kombination av alla 
relevanta exponeringsvägar) skall behandlas. 
Vid denna uppskattning skall hänsyn tas till 
exponeringens variation i tid och rum. Vid 
uppskattningen av exponeringen skall särskilt 
följande beaktas:

5.2.4 En uppskattning av 
exponeringsnivåerna skall göras för 
befolkningsgrupper (arbetstagare, 
konsumenter och människor som exponeras 
indirekt via miljön) och för delar av miljön 
vars exponering har fastställts vara den 
största. Den mest relevanta 
exponeringsvägen för människor (inandning, 
intag via munnen eller huden och en 
kombination av alla relevanta 
exponeringsvägar) skall behandlas. Vid 
denna uppskattning skall hänsyn tas till 
exponeringens variation i tid och rum. Vid 
uppskattningen av exponeringen skall särskilt 
följande beaktas:
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Motivering

Full exponerings- och riskbedömning som tar hänsyn till alla användningar är opraktisk och 
alltför komplicerad, framför allt för små och medelstora företag. Vid en 
kemikaliesäkerhetsbedömning bör man prioritera den högsta riskexponeringen, i enlighet med 
rekommendationerna från ECETOC (Europeiska centret för ekotoxiologi och kemiska ämnens 
toxiologi).

Ändringsförslag 249
BILAGA I, DEL 5.2, PUNKT 5.2.4, STYCKE 1A (nytt)

Om exponeringen enligt det scenario som 
leder till den högsta exponeringen inte 
ligger tillräckligt långt under de förväntade 
nolleffektnivåerna för människor och miljö
skall en mer noggrann 
exponeringsuppskattning göras.

Motivering

Full exponerings- och riskbedömning som tar hänsyn till alla användningar är opraktisk och 
alltför komplicerad, framför allt för små och medelstora företag. Vid en 
kemikaliesäkerhetsbedömning bör man prioritera den högsta riskexponeringen, i enlighet med 
rekommendationerna från ECETOC (Europeiska centret för ekotoxiologi och kemiska ämnens 
toxiologi).

Ändringsförslag 250
BILAGA I, DEL 5.2, PUNKT 5.2.5A (ny)

5.2.5a. Validerade 
exponeringsbedömningar kan förenklas 
med hjälp av särskilda IT-hjälpmedel, även 
branschspecifika IT-hjälpmedel, om 
sådana finns tillgängliga.

Motivering

Små och medelstora företag kan få hjälp med att uppfylla sina förpliktelser genom särskilda 
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och specialiserade IT-hjälpmedel som redan finns eller som kan tas fram och som 
kan användas vid exponeringsbedömningen.

Ändringsförslag 251
BILAGA IB, INLEDNINGEN

En kemikaliesäkerhetsbedömning för en 
beredning skall göras i enlighet med bilaga I, 
dock med följande ändringar:

Förutom i samband med ämnen som är 
undantagna enligt artikel 13.2 skall en 
kemikaliesäkerhetsbedömning för en 
beredning göras i enlighet med målen i 
bilaga I, till exempel med följande ändringar:

Motivering

Vid en kemikaliesäkerhetsbedömning för beredningar är endast sådana uppgifter om ämnen 
relevanta som överskrider särskilda minimivärden. Enligt artikel 13.2 är en 
kemikaliesäkerhetsbedömning inte nödvändig för ett ämne vars koncentration i beredningen 
understiger värdena i leden a–e. För tydlighetens skull bör motsvarande bestämmelser 
införas i bilaga Ib eftersom vissa formuleringar i denna bilaga är vilseledande, exempelvis 
sådana som avser ”varje ämne som ingår i en beredning” eller ”alla ämnen som ingår i en 
beredning”.

Beredningar som dofter och smakämnen är synnerligen komplexa blandningar med många 
varianter som marknadsförs dagligen och som ofta ändras. En kemikaliesäkerhetsbedömning 
i enlighet med bilaga Ib är synnerligen svår att genomföra. Målen i bilaga Ib kan också
uppfyllas på enklare sätt som är anpassade till vissa kategorier av beredningar, samtidigt 
som man tar hänsyn till dessa beredningars allmänna egenskaper och bibehåller målen i 
bilaga Ib.

Ändringsförslag 252
BILAGA II, tillägg i förteckningen (ny)

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

231-096-4 Järn 7439-89-6

265-995-8 Pappersmassa 65996-61-4

232-350-7 Terpentinolja/trä 8006-64-2

232-304-6 Rå tallolja 8002-26-4
232-50-64 Ca lignosulfonat 8061-52-7

232-50-59 Na lignosulfonat 8061-51-6

232-50-85 NH4 lignosulfonat 8061-53-8
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232-51-06 Lignosulfonsyra 8062-15-5

295-731-7 Glas, icke-oxid 92128-37-5
305-415-3 Glas, oxid 94551-67-4

305-416-9 Glas, oxid 94551-68-5

266-046-0 Glas, oxid 65997-17-3
215-171-9 Magnesia 1309-48-4

200-578-6 Etanol 64-17-5

231-959-9 Syre O2 7782-44-7

231-098-5 Krypton Kr 7439-90-9
231-110-9 Neon Ne 7440-01-9

231-168-5 Helium He 7440-59-7

231-172-7 Xenon Xe 7440-63-3
200-812-7 Metan CH4 78-82-8

Motivering

De ämnen som tillagts till bilaga II omfattas antingen av befintlig lagstiftning eller så anses 
de inte vara farliga eller också ingår de som beståndsdelar i ämnen som tagits med i bilaga 
III till förordningen. För att systemet skall fungera bättre har också sådana ämnen som 
använts i hundratals år i en mängd olika tillämpningar utan att medföra någon särskild risk 
uteslutits från registreringen.

Ändringsförslag 253
BILAGA III, PUNKT 1A (ny)

Ämnen som ingår i bilaga II och som 
framställs genom en alternativ 
tillverkningsprocess.

Motivering

Det är ologiskt att undanta ett ämne om det framställs på ett sätt men inte på ett annat. Om 
det naturligt förekommande ämnet inte kräver registrering bör också den framställda 
versionen av samma ämne undantas. Framställningsprocessen i sig omfattas av annan 
lagstiftning.
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Ändringsförslag 254
BILAGA III, PUNKT 8

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. Naturligt förekommande ämnen, inklusive 
ämnen utvunna ur växter i enlighet med 
artikel 3, om de inte modifieras kemiskt vid 
tillverkningen, och om de inte uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farliga 
enligt direktiv 67/548/EEG.

Motivering

Att som nu ha med malmer i bilaga III fungerar inte. Det är svårt att klassificera malmer, 
både på grund av deras egenskaper och på grund av att deras sammansättning varierar. 
Dessutom behöver mineraler och malmer inte registreras, eftersom de omfattas i tillräcklig 
grad av nuvarande lagstiftning (exempelvis direktivet om avfall från utvinningsindustrin eller 
direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, det s.k. 
IPPC-direktivet).

Ändringsförslag 255
BILAGA III, PUNKT 9A (ny)

9a. Mineraler, malmer och koncentrat som 
utvunnits från dem med hjälp av 
mineralogiska eller fysiska 
omvandlingsprocesser.

Motivering

Att som nu ha med malmer i bilaga III fungerar inte. Det är svårt att klassificera malmer, 
både på grund av deras egenskaper och på grund av att deras sammansättning varierar. 
Dessutom behöver mineraler och malmer inte registreras, eftersom de omfattas i tillräcklig 
grad av nuvarande lagstiftning (exempelvis direktivet om avfall från utvinningsindustrin eller 
direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, det s.k. 
IPPC-direktivet).

Ändringsförslag 256
BILAGA III, PUNKT 9A (ny)
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9a. Naturgaskondensat, gasol, koks och 
metan.

Motivering

Dessa ämnen omfattas redan av tillräcklig reglering enligt nuvarande lagstiftning. Riskerna 
med dem är välkända och de omvandlas vanligtvis innan de används i andra ämnen för vilka 
det krävs registrering. Gasol bör föras in i bilaga III till REACH med tanke på dess naturliga 
ursprung, dess likheter med andra naturliga produkter i bilaga III och dess välkända effekter 
för säkerhet, hälsa och miljö. Koks är en ”renare” version av kol (utan orenheter) som redan 
är undantagen från registreringskravet.

Ändringsförslag 257
BILAGA III, PUNKT 9B (ny)

9b. Metaller och legeringar i massiv form.

Motivering

Det krävs oproportionerliga ansträngningar för registrering. Decenniers erfarenheter visar 
att det inte finns någon risk för människor eller miljö.

Ändringsförslag 258
BILAGA III, PUNKT 9C (ny)

9c. Processgaser, såsom koksugnsgas, 
masugnsgas och bränslegas i 
oljeraffinaderier, och beståndsdelarna i 
dessa.

Motivering

Processgaser (koksugnsgas, masugnsgas och bränslegas i oljeraffinaderier) behöver för 
närvarande inte registreras om de används på platsen. Om processgasen används på annan 
plats kan det dock tänkas att den måste registreras. Detta leder till bristande rättssäkerhet 
och snedvrider konkurrensen med andra huvudsakliga bränslen, såsom naturgas, råolja och 
kol, för vilka det inte gäller något krav på registrering. Detta kunde oavsiktligen bli ett hinder 
för återvinning och återanvändning av resurser. Koks har färre inneboende farliga 
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egenskaper än kol och borde därför, såsom fallet är med kol, vara undantagen från 
krav på registrering.

Ändringsförslag 259
BILAGA III, PUNKT 9D (ny)

9d. Vegetabiliska och animaliska oljor och 
fetter.

Motivering

Dessa ämnen har naturligt ursprung. Det finns redan information i betydande omfattning om 
dem och erfarenheter av användning som visar att deras egenskaper och risker är välkända. 
Dessa ämnen anses vara ofarliga för människors hälsa och för miljön. Många oljor är redan 
upptagna i bilaga II och undantagna från kravet på registrering.

Ändringsförslag 260
BILAGA III, PUNKT 9E (ny)

9e. Cellulosa för papperstillverkning.

Motivering

Att detta skulle utgöra en fara för människa och miljö kan uteslutas.

Ändringsförslag 261
BILAGA IV, DEL 5A (ny)

5a. Information om användnings- och 
exponeringskategorier
5a.1 Användningskategorier:

5a.1.1 a) Industriell användning 

b) Professionell användning

c) Konsumentanvändning
5a.1.2 Specificering för användning inom 
varje kategori:

a) Användning i slutna system
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b) Användning som resulterar i 
inneslutning i eller på system
c) Icke-utbredd användning

d) Utbredd användning

5a.2. Exponeringskategorier:

5a.2.1 Mänsklig exponering via
a) oralt intag

b) hudkontakt

c) inandning
5a.2.2 Miljöexponering via

a) vatten

b) luft

c) mark
5a.3 Exponeringstid:

a) Oavsiktlig

b) Tillfällig/kortvarig
c) Kontinuerlig/frekvent

Motivering

Denna grundläggande tilläggsinformation om exponeringen hjälper företagen att utarbeta 
sina säkerhetsdatablad eller riktlinjer för säker användning och gör det möjligt för 
kemikaliemyndigheten att jämföra registreringsunderlag som lämnats in för att på så sätt 
identifiera viktiga ämnen i ett mängdintervall mellan 1 och 10 ton för vilka det är nödvändigt 
att kräva in den ytterligare information som anges i bilaga V.

Ändringsförslag 262
BILAGA V, PUNKT 5.1.1, STYCKE 1
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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 som årligen 
omfattar minst ett ton. 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:

Motivering

Man bör klargöra att det endast är användningar på minst ett ton av det berörda ämnet som 
avses.

Ändringsförslag 263
BILAGA V, DEL 7, EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION, KOLUMN 1, PUNKT 7.1.1A 

(ny)

7.1.1a. Undersökning av tillväxthämning 
på alger

Ändringsförslag 264
BILAGA V, DEL 7A (ny)

7a. Biologisk nedbrytbarhet

7.1 Biologisk lättnedbrytbarhet

Ändringsförslag 265
BILAGA V, DEL 7.1.1, KOLUMN 1
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7.1.1. Testning av akut toxicitet på Daphnia 7.1.1. Testning av akut toxicitet på Daphnia
eller fisk

Motivering

Företag bör kunna lämna in befintliga tester av akut toxicitet på fisk i stället för på Daphnia

Ändringsförslag 266
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 1, PUNKT 6.-1 (ny)

-1. Akut toxicitet
En av följande exponeringsvägar:

– Oralt intag

– Inandning

– Via huden

Ändringsförslag 267
BILAGA VI, DEL 6, PUNKT 6.1–6.4

6.1. Hudirritation utgår

6.2. Ögonirritation

6.4. Mutagenitet

(Utgår och flyttas till bilaga VII.)

Motivering

Det är fråga om det första ändringsförslaget i en uppsättning ändringsförslag (43–49) som 
anger informationskraven för mängder på 10–100 ton och som kräver att företag framställer 
den information som är nödvändig för adekvat kontroll av riskerna för människors hälsa och 
miljön till följd av användningen av deras ämnen. Det är fråga om en situation där det finns 
en risk för att kraven i kommissionens förslag är oproportionerliga.

Dessa ändringsförslag minskar samtidigt kraven för mängder på 10–100 ton i fall där 
riskerna med ett tillbakadragande av ämnen kan vara höga med negativa följder för 
nedströmsanvändarna, särskilt för små och medelstora företag. Därför bevarar dessa 
ändringsförslag en viktig innovationskanal eftersom de minskar riskerna med ett 
tillbakadragande av ämnen med därav åtföljande höga omformuleringskostnader.

Det föreslås att bilaga VI, som innehåller tilläggsinformation till den information som krävs 
enligt bilaga V, skall begränsas till information om akut toxicitet och biologisk nedbrytbarhet. 
De övriga informationskraven i bilaga VI i kommissionens förslag flyttas till bilaga VII, 
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särskilt kraven om ämnen i större mängder (100 ton eller mer). 

Dessa ändringsförslag bör ses som en förlängning till det förfarande som föreslås för ämnen 
i mycket små mängder på 1-10 ton, för vilka särskilda arrangemang förslås, och som en 
förlängning för det förfarande som föreslås för ämnen i större mängder på 100 ton eller mer,
för vilka inga lägre informationskrav föreslås. Ändringsförslagen ingår i det övergripande 
målet om hållbar utveckling.

Det första ändringsförslaget (21) fokuserar på denna information som är mycket viktig för 
utvecklandet av adekvata riskhanteringsåtgärder, samtidigt som de ansenliga riskerna med ett 
tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton i kommissionen förslag behandlas. Det 
föreslagna ändringsförslaget flyttar således informationskraven i punkterna 6.1–6.4 till 
bilaga VII.

Ändringsförslag 268
BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.1–6.4 (nya) (TILLÄGG TILL DEL 6, FÖRE PUNKT 6.4)

6.1. Hudirritation

6.1.1. Hudirritation in vivo 6.1.1. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är frätande, eller
– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) 
eller bas (pH > 11,5), eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur, eller

– om ämnet är mycket giftigt vid 
hudkontakt, eller

– om undersökningen av akut toxicitet vid 
administrering via huden inte tyder på
hudirritation vid dosering upp till 
gränsvärdet (2 000 mg/kg kroppsvikt), eller

– om ämnet på grundval av de data som är 
tillgängliga från den teststrategi som avses
i avsnitt 6.1 i bilaga V kan klassificeras 
som frätande och irriterande för huden.

6.2. Ögonirritation
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6.2.1. Ögonirritation in vivo 6.2.1. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är frätande, eller
– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) 
eller bas (pH > 11,5), eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur, eller
– om ämnet är klassificerat som irriterande 
för huden, dock endast om registranten 
klassificerar ämnet som irriterande för 
ögonen, eller
– om ämnet på grundval av de data som är 
tillgängliga från den teststrategi som avses 
i avsnitt 6.2 i bilaga V kan klassificeras 
som irriterande för ögonen.

6.4. Mutagenitet
6.4.2. Cytogenitetsstudie på däggdjursceller 
in vitro

6.4.2. Ingen undersökning krävs

– om relevanta data finns att tillgå från en 
cytogenitetstest in vivo, eller

– om ämnet är känt för att vara 
cancerframkallande i kategori 1 eller 2.

6.4.3. Genmutationsstudie på
däggdjursceller in vitro, om ett negativt 
resultat erhålls i bilaga V, 6.4.1. och bilaga 
VI, 6.4.2.

6.4.3. Undersökningen behöver inte utföras 
om adekvata data från en tillförlitlig test av 
genmutationer på däggdjur in vivo är 
tillgängliga.

6.4. Vid positiva resultat i 
mutagenitetsstudierna i bilaga V eller VI 
skall lämpliga mutagenitetsstudier in vivo 
övervägas.

(Texten flyttad från bilaga VI. Nuvarande kolumn 2 och rad 6.4 oförändrade.)

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
att behålla samma informationskrav som i kommissionens förslag med avseende på mängder 
på mer än 100 ton. Vad gäller mutagenitet bekräftas det att om ett positivt resultat erhålls
från en undersökning in vitro leder detta till ytterligare undersökningar.

Ändringsförslag 269
BILAGA VII, DEL 7, PUNKT 6.4, STYCKE 1
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6.4. Om ett positivt resultat erhålls i någon 
av undersökningarna av mutagenitet i 
bilaga V eller VI och det inte finns några 
resultat från en in vivo-undersökning, skall 
registranten föreslå en 
mutagenitetsundersökning in vivo.

6.4. Om ett positivt resultat erhålls i någon 
av undersökningarna av mutagenitet i 
bilaga V eller testerna ovan och det inte 
finns några resultat från en in vivo-
undersökning, skall registranten föreslå en 
mutagenitetsundersökning in vivo.

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
att behålla samma informationskrav som i kommissionens förslag med avseende på mängder 
på mer än 100 ton . Vad gäller mutagenitet bekräftas det att om ett positivt resultat erhålls 
från en undersökning in vitro leder detta till ytterligare undersökningar.

Ändringsförslag 270
BILAGA VI, DEL 6, PUNKT 6.1.1–6.4, KOLUMN 2

6.1.1. Hudirritation in vivo utgår

6.2.1 Ögonirritation in vivo

6.4. Mutagenitet
6.4.2 Cytogenitetsstudie på däggdjursceller 
in vitro

6.4.3. Genmutationsstudie på
däggdjursceller in vitro, om ett negativt 
resultat erhålls i bilaga V, 6.4.1. och 
bilaga VI, 6.4.2.

(Texten utgår och flyttas till bilaga VII.)

Ändringsförslag 271
BILAGA VI, PUNKT 6.5, KOLUMN 1

6.5 Akut toxicitet 6.5 Akut toxicitet

Studien skall genomföras för en 
exponeringsväg, företrädesvis den orala, 
utom om registranten anser att en annan 
exponeringsväg är lämpligare.

För gaser och flyktiga vätskor (ångtryck över 
10-2 Pa vid 20 °C) skall information lämnas 
för exponering genom inandning (6.5.2).

För gaser och flyktiga vätskor (ångtryck över 
10-2 Pa vid 20 °C) skall information lämnas 
för exponering genom inandning (6.5.2).
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För andra ämnen än gaser skall den 
information som anges under 6.5.1.–6.5.3. 
lämnas för åtminstone två exponeringsvägar, 
varav oralt intag är den ena. Valet av den 
andra exponeringsvägen beror på ämnets 
karaktär och hur det är sannolikt att 
människor exponeras. Om det endast finns en 
exponeringsväg behöver information endast 
tillhandahållas om denna exponeringsväg.

För andra ämnen än gaser i mängder på
100 ton eller mer per år per tillverkare eller 
importör skall den information som anges 
under 6.5.1.–6.5.3. lämnas för åtminstone två
exponeringsvägar, varav oralt intag är den 
ena. Valet av den andra exponeringsvägen 
beror på ämnets karaktär och hur det är 
sannolikt att människor exponeras. Om det 
endast finns en exponeringsväg behöver 
information endast tillhandahållas om denna 
exponeringsväg.

Motivering

Den risk för tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton som kommissionens förslag 
skapar innebär att informationskraven måste minskas. Därför fokuserar detta ändringsförslag 
på information som är mycket viktig för att utveckla adekvata riskhanteringsåtgärder och 
därigenom trygga människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag 272
BILAGA VI, PUNKT 6.5-6.5.3, KOLUMN 1

6.5 Akut toxicitet utgår

Motivering

Detta informationskrav är nu infört i bilaga V och kan därför utgå här.

Ändringsförslag 273
BILAGA VI, PUNKT 6.5-6.5.3, KOLUMN 2

6.5 Akut toxicitet utgår

Motivering

Detta informationskrav är nu infört i bilaga V och kan därför utgå här.

Ändringsförslag 274
BILAGA VI, PUNKT 6.6–6.8.1, KOLUMN 1

6.6 Toxicitet vid upprepad dosering utgår

6.7 Reproduktionstoxicitet
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6.8 Toxikokinetik

(Texten flyttad till bilaga VII.)

Motivering

Detta ändringsförslag fokuserar på information som är mycket viktig för att utveckla 
adekvata riskhanteringsåtgärder, samtidigt som de ansenliga riskerna med ett 
tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton i enlighet med kommissionen förslag 
behandlas. Det föreslagna ändringsförslaget flyttar således informationskraven i punkterna 
6.6–6.8 till bilaga VII.

Ändringsförslag 275
BILAGA VI, PUNKT 6.6.1-6.7.2, KOLUMN 2

6.6.1. Akut toxicitet vid upprepad dosering 
(28 dagar)

utgår

6.7. Reproduktionstoxicitet

(Texten utgår och flyttas till bilaga VII.)

Motivering

Detta ändringsförslag fokuserar på information som är mycket viktig för att utveckla 
adekvata riskhanteringsåtgärder, samtidigt som de ansenliga riskerna med ett 
tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton i enlighet med kommissionen förslag 
behandlas. Det föreslagna ändringsförslaget flyttar således informationskraven i punkterna 
6.6–6.8 till bilaga VII.

Ändringsförslag 276
BILAGA VII, PUNKT 6.6.1, KOLUMN 1 OCH 2 , NY, FLYTTAD FRÅN BILAGA VI, 

ERSÄTTER BEFINTLIG PUNKT 6.6.1)

Kommissionens förslag

6.6.1. Akut toxicitet vid upprepad dosering 
(28 dagar), en art, honor och hanar om en 
sådan undersökningen inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga VI eller om tester i enlighet med 
6.6.2 föreslås. Administreringsvägen skall 
väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor. I detta fall 
skall avsnitt 3 i bilaga IX inte tillämpas.
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Parlamentets ändringar

6.6.1. Akut toxicitet vid upprepad dosering 
(28 dagar), en art, honor och hanar. 
Administreringsvägen skall väljas med 
hänsyn till den troligaste exponeringsvägen 
för människor.

6.6.1. Undersökningen av akut toxicitet 
(28 dagar) behöver inte göras

– om tillförlitliga resultat från en 
undersökning av subkronisk (90 dagar) 
eller kronisk toxicitet är tillgängliga, under 
förutsättning att en lämplig art och 
administreringsväg använts, eller

– om ämnet omedelbart sönderdelas och 
det finns tillräckliga data om 
sönderdelningsprodukterna, eller

– om relevant exponering av människor 
kan uteslutas.

Lämplig administreringsväg skall väljas på
grundval av följande:

Testning på huden är lämpligt

1) om det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid produktion 
och/eller användning, och

2) om ämnets fysikalisk-kemiska 
egenskaper tyder på att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden, och

3) om ett av följande villkor är uppfyllt:
– Ämnet befinns i ett test av akut dermal
toxicitet vara toxiskt i lägre doser än vid 
test av oral toxicitet.

– Systemiska effekter eller andra tecken på
absorption noteras vid undersökning av 
hud- och/eller ögonirritation.

– In vitro-tester tyder på betydande 
absorption via huden.
– Betydande dermal toxicitet eller dermal 
penetration noteras för strukturlika ämnen.

Testning på huden är olämpligt om det på
grund av ämnets molekylvikt (MW > 800) 
eller molekyldiameter ( > 15 Å) och låga 
fettlöslighet (log Kow < -1 eller > 4) är 
osannolikt att ämnet absorberas via huden.

Testning genom inandning är lämpligt



PE 353.595v02-00 152/158 AD\579754SV.doc

SV

1) om det är sannolikt att människor 
exponeras via inandning, och
2) om ett av följande villkor är uppfyllt:

– Ämnet har ett ångtryck som överstiger 10-
2 Pa vid 20 °C.

– Ämnet är ett pulver som innehåller mer 
än 1 viktprocent partiklar med MMAD på
under 100 µm.

– Ämnet kommer att användas på ett sätt 
som gör att det bildas aerosoler, partiklar 
eller droppar som är av en sådan storlek att 
de kan inandas (> 1 viktprocent partiklar 
med MMAD < 100 µm). Om det inte 
förekommer några kontraindikationer skall 
den orala vägen föredras.
Registranten skall föreslå en undersökning 
av subkronisk toxicitet (90 dagar) 
(bilaga VII, 6.6.2)

– om exponeringen av människor har en 
sådan frekvens och varaktighet att det är 
lämpligt att göra en kronisk 
toxicitetsstudie, om ett av följande villkor 
är uppfyllt:

– om andra tillgängliga data tyder på att 
ämnet har en farlig egenskap som inte kan 
upptäckas vid en undersökning av 
subkronisk toxicitet,

– om korrekt utformade toxikokinetiska 
undersökningar visar att ämnet eller dess 
metaboliter ackumuleras i vissa vävnader 
eller organ. Detta skulle sannolikt inte 
upptäckas i en undersökning av akut 
toxicitet, men kan ge skadliga effekter vid 
långvarig exponering.
Ytterligare undersökningar skall föreslås 
av registranten eller kan krävas av den 
behöriga myndigheten i den utvärderande 
medlemsstaten i enlighet med artiklarna 
39, 40 eller 44
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– om NOAEL inte kan fastställas i 
28-dagarsundersökningen, såvida detta inte 
beror på att det inte förekommer några 
skadliga toxiska effekter, eller

– om toxiciteten ger anledning till särskild 
oro (t.ex. allvarliga effekter), eller
– om indikationerna på en effekt för vilken 
det finns tillgängliga data inte är adekvata 
för toxikologisk karakterisering och/eller 
riskkarakterisering; i sådana fall kan det 
också vara lämpligare att göra särskilda 
toxicitetsundersökningar som är utformade 
för att studera dessa effekter (t.ex. 
immunotoxicitet eller neurotoxicitet), eller

– om den exponeringsväg som används i 
den ursprungliga undersökningen med 
upprepad dosering var olämplig med tanke 
på den förväntade exponeringsvägen för 
människor och man inte kan göra någon 
extrapolering från en exponeringsväg till 
en annan, eller
– om exponeringen väcker särskilda 
farhågor (t.ex. om användningen i 
konsumentprodukter leder till 
exponeringsnivåer i närheten av de 
dosnivåer vid vilka man kan förvänta sig 
att ämnet är toxiskt för människor), eller

– om effekter som uppkommer med ämnen
vars molekylstruktur är tydligt besläktad 
med det ämne som studeras, inte 
registreras i 28-dagarsundersökningen.

(Texten flyttad från bilaga VI.)

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav avseende mängder på mer än 100 ton som i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 277
BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.7, KOLUMN 1 OCH 2
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Kommissionens förslag

6.7. Reproduktionstoxicitet 6.7. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är känt för att vara en 
genotoxisk carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i bakterieceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas.

6.7.2. Undersökning av fosterskadande 
effekter, en art, såvida en sådan 
undersökning inte redan har tillhandahållits 
som en följd av kraven i bilaga VI. 
Administreringsvägen skall väljas med 
hänsyn till den troligaste exponeringsvägen 
för människor (bilaga X B. 31 eller OECD 
414).

6.7.2 Undersökningen skall inledningsvis 
göras på en art. Ett beslut om behovet av att 
utöka undersökningen till en andra art bör 
baseras på resultaten från det första testet.

6.7.3. Undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två generationer, 
en art, honor och hanar, om 28- eller 90-
dagarsundersökningen tyder på skadliga 
effekter på fortplantningsorganen eller 
tillhörande vävnader. Administreringsvägen 
skall väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

Parlamentets ändringar

6.7. Reproduktionstoxicitet 6.7. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är känt för att vara en genotoxisk
carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i bakterieceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om relevant exponering av människor kan 
uteslutas.
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6.7.1. Screening av 
reproduktionsstörningar/fosterskadande 
effekter på en art (OECD 421), om det med 
utgångspunkt i tillgänglig information om 
strukturlika ämnen eller från (Q)SAR-
uppskattningar eller från in vitro-metoder 
inte finns några bevis för att ämnet har 
fosterskadande effekter.

6.7.1. Ett positivt resultat i screeningen skall 
på denna nivå bekräftas genom en 
undersökning av fosterskadande effekter på
en art. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor 
(bilaga VII, 6.7.2).

6.7.2. Undersökning av fosterskadande 
effekter. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor (bilaga X B. 
31 eller OECD 414).

6.7.2 Undersökningen skall inledningsvis 
göras på en art. Ett beslut om behovet av att 
utöka undersökningen till en andra art bör 
baseras på resultaten från det första testet.

Registranten skall föreslå en undersökning 
av reproduktionstoxicitet på två
generationer (punkt 6.7.3) om en 
undersökning av ämnets toxicitet vid 
upprepade doser (90 dagar) tyder på att 
ämnet är reproduktionstoxiskt (t.ex. 
histopatologiska effekter på gonaderna) 
eller om ämnet i strukturellt hänseende är 
besläktat med ett ämne som är känt för att 
vara reproduktionstoxiskt.

6.7.3. Undersökning av reproduktionstoxicitet 
på två generationer, en art, honor och hanar, 
om 28- eller 90-dagarsundersökningen tyder 
på skadliga effekter på fortplantningsorganen 
eller tillhörande vävnader. 
Administreringsvägen skall väljas med hänsyn 
till den troligaste exponeringsvägen för 
människor.

Or. en

(Texten flyttad från bilaga VI.)

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav avseende mängder på mer än 100 ton som i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 278
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BILAGA VII, PUNKT 6.8, KOLUMN 1 (NY, FLYTTAD FRÅN BILAGA VI)

6.8 Toxikokinetik 6.8 Toxikokinetik

6.8.1. Bedömning av ämnets 
toxikokinetiska beteende, i den mån detta 
är möjligt på grundval av tillgänglig 
information

6.8.1. Bedömning av ämnets 
toxikokinetiska beteende, i den mån detta 
är möjligt på grundval av tillgänglig 
information

(Texten flyttad från bilaga VI.)

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav avseende mängder på 100 ton och mer som i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 279
BILAGA VI, DEL 7, PUNKT 7.1, 7.2.2 OCH 7.3, KOLUMN 1

7.1 Toxicitet i vattenmiljö utgår

7.2.2 Abiotisk (all text och alla punkter

i 7.2.2, kolumn 1)

7.3 Öde och uppträdande i miljön (texten 
och punkterna i 7.3, kolumn 1)

(Texten utgår och flyttas till bilaga VII.)

Motivering

Den risk för tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton som kommissionens förslag 
skapar innebär att informationskraven måste minskas. Därför flyttar det föreslagna 
ändringsförslaget informationskraven i punkterna 7.1, 7.2.2 och 7.3 till bilaga VII.

Ändringsförslag 280
BILAGA VI, DEL 7, PUNKT 7.1.2, 7.2.2.1 OCH 7.3.1, KOLUMN 2

7.1.2 (all text, kolumn 2) utgår

7.2.2.1 (all text, kolumn 2)

7.3.1 (all text, kolumn 2)

(Texten utgår och flyttas till bilaga VII.)
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Motivering

Den risk för tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton som kommissionens förslag 
skapar innebär att informationskraven måste minskas. Därför flyttar det föreslagna 
ändringsförslaget informationskraven i punkterna 7.1, 7.2.2 och 7.3 till bilaga VII.

Ändringsförslag 281
BILAGA VII, PUNKT 7.1, KOLUMN 1 OCH 2

Kommissionens förslag

7.1. Toxicitet i vattenmiljö 7.1. Registranten skall föreslå testning av 
kronisk toxicitet om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga 
I tyder på att effekterna på vattenlevande 
organismer behöver undersökas närmare. 
Valet av tester beror på resultaten av 
säkerhetsbedömningen.

7.1.5. Test av kronisk toxicitet på Daphnia 
(såvida en sådan test inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i bilaga 
V).

7.1.5. Ingen undersökning krävs

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller

– om direkt eller indirekt exponering av 
vattenmiljön är osannolik.

7.1.6. Test av kronisk toxicitet på fisk 
(såvida en sådan test inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i bilaga 
VI).

7.1.6. Ingen undersökning krävs

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller

– om direkt eller indirekt exponering av 
vattenmiljön är osannolik.

Information skall lämnas antingen under 
7.1.6.1, 7.1.6.2 eller 7.1.6.3.
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7.1.6.1 Toxicitetstest på fisk i tidiga 
levnadsstadier (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. FELS toxicitetstest skall föreslås av 
registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande 
medlemsstaten i enlighet med artiklarna 39, 
40 eller 44 om ämnet har förmåga att 
bioackumuleras.

7.1.6.2 Test av akut toxicitet på fisk i 
embryo- och säckyngelstadierna (bilaga X 
C.15 eller OECD 212)

7.1.6.3 Tillväxttest på unga exemplar av fisk 
(bilaga X C.14 eller OECD 215)

Parlamentets ändringar

7.1. Toxicitet i vattenmiljö 7.1. Registranten skall föreslå testning av 
kronisk toxicitet om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga 
I tyder på att effekterna på vattenlevande 
organismer behöver undersökas närmare. 
Valet av tester beror på resultaten av 
säkerhetsbedömningen.

7.1.2. Undersökning av tillväxthämning på
alger

7.1.2. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt 
(vattenlöslighet < 10 µg/l), eller
– om det är osannolikt att ämnet tränger 
igenom biologiska membran (molekylvikt 
> 800 eller molekyldiameter > 15 Å),

7.1.3. Test av akut toxicitet på fisk: 
Registranten får överväga att testa kronisk 
toxicitet i stället för akut toxicitet. 

7.1.3 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt
(vattenlöslighet < 10 µg/l), eller
– om det är osannolikt att ämnet tränger 
igenom biologiska membran (molekylvikt 
> 800 eller molekyldiameter > 15 Å), eller

– om en undersökning av kronisk toxicitet 
är tillgänglig.
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Ett test av kronisk toxicitet på fisk (bilaga 
VII, 7.1.6) skall föreslås av registranten 
eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i enlighet med artikel 39, 40 
eller 44 om jämförelsen av den 
(förväntade) miljöexponering som följer av 
de tillgängliga data från test av akut 
toxicitet för vattenlevande organismer tyder 
på att det är nödvändigt att närmare 
undersöka effekterna på vattenlevande 
organismer.

Testet av kronisk toxicitet på fisk (bilaga 
VII, 7.1.6) skall övervägas om ämnet har 
låg löslighet i vatten (vattenlöslighet 
< 1 mg/l).

7.1.4. Test av respirationshämning hos 
aktivt slam, om inte sannolikheten för att 
ämnet skall släppas ut i avloppssystemet är 
låg.

7.1.4. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt 
(vattenlöslighet < 10 µg/l), eller
– om ämnet befinns vara lätt biologiskt 
nedbrytbart och de testade 
koncentrationerna ligger i det 
koncentrationsintervall som kan förväntas i 
inflödet till ett avloppsreningsverk.
Undersökningen kan ersättas av ett 
nitrifikationshämningstest om tillgängliga 
data visar att ämnet sannolikt hämmar 
bakteriernas tillväxt eller funktion.

7.1.5. Test av kronisk toxicitet på Daphnia 
(såvida en sådan test inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i bilaga 
V).

7.1.5. Ingen undersökning krävs

– om det är osannolikt att ämnet tränger 
igenom biologiska membran 
(molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller

– om direkt eller indirekt exponering av 
vattenmiljön är osannolik.
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7.1.6. Test av kronisk toxicitet på fisk 
(såvida en sådan test inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i bilaga 
VI).

7.1.6. Ingen undersökning krävs

– om det är osannolikt att ämnet tränger 
igenom biologiska membran 
(molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller

– om direkt eller indirekt exponering av 
vattenmiljön är osannolik

Information skall lämnas antingen under 
7.1.6.1, 7.1.6.2 eller 7.1.6.3.

7.1.6.1 Toxicitetstest på fisk i tidiga 
levnadsstadier (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. FELS toxicitetstest skall föreslås av 
registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande 
medlemsstaten i enlighet med artiklarna 39, 
40 eller 44 om ämnet har förmåga att 
bioackumuleras.

7.1.6.2 Test av akut toxicitet på fisk i 
embryo- och säckyngelstadierna (bilaga 
X C.15 eller OECD 212)

7.1.6.3 Tillväxttest på unga exemplar av fisk 
(bilaga X C.14 eller OECD 215)

(Texten flyttad från bilaga VI.)

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav avseende mängder på mer än 100 ton som i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 282
BILAGA VII, DEL 7, PUNKT 7.2.1A (ny)

Parlamentets ändringar

7.2.2. Abiotisk 7.2.2.1. Ingen undersökning krävs

7.2.2.1. Hydrolys som en funktion av pH. – om ämnet är lättnedbrytbart, eller
– om ämnets vattenlöslighet understiger 
10 µg/l.
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(Texten flyttad från bilaga VI)

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav avseende mängder på 100 ton och mer som i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 283
BILAGA VII, DEL 7, PUNKT 7.3

Kommissionens förslag

7.3. Öde och uppträdande i miljön

7.3.2. Biokoncentration i vattenlevande art, 
helst fisk

7.3.2. Ingen undersökning krävs

– om ämnet har liten tendens att 
bioackumuleras (dvs. log Kow < 3), eller

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller

– om direkt eller indirekt exponering av 
vattenmiljön är osannolik.

7.3.3. Ytterligare undersökningar av 
adsorption/desorption beroende på resultaten 
av de undersökningar som krävs i bilaga VI

7.3.3. Ingen undersökning krävs

– om ämnet på grundval av sina fysikalisk-
kemiska egenskaper kan förväntas ha låg 
adsorptionspotential (dvs. om ämnet har en 
låg fördelningskoefficient oktanol/vatten), 
eller

– om ämnet bryts ned snabbt.

Parlamentets ändringar

7.3. Öde och uppträdande i miljön

7.3.1. Screeningundersökning av 
adsorption/desorption

7.3.1. Ingen undersökning krävs
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– om ämnet på grundval av sina fysikalisk-
kemiska egenskaper kan förväntas ha låg 
adsorptionspotential (dvs. om ämnet har en 
låg fördelningskoefficient oktanol/vatten), 
eller

– om ämnet bryts ned snabbt.
7.3.2. Biokoncentration i vattenlevande art, 
helst fisk

7.3.2. Ingen undersökning krävs

– om ämnet har liten tendens att 
bioackumuleras (dvs. log Kow < 3), eller

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller

– om direkt eller indirekt exponering av 
vattenmiljön är osannolik.

7.3.3. Ytterligare undersökningar av 
adsorption/desorption beroende på resultaten 
av de undersökningar som krävs i bilaga VI

7.3.3. Ingen undersökning krävs

– om ämnet på grundval av sina fysikalisk-
kemiska egenskaper kan förväntas ha låg 
adsorptionspotential (dvs. om ämnet har en 
låg fördelningskoefficient oktanol/vatten), 
eller

– om ämnet bryts ned snabbt.

(Texten flyttad från bilaga VI)

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav avseende mängder på 100 ton och mer som i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 284
BILAGA IX, PUNKT 3
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Testning i enlighet med bilagorna VII och 
VIII kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

3.1 Testning i enlighet med bilagorna
VI–VIII kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier eller användnings- 
och exponeringskategorier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

3.2 Utebliven information skall anses 
godtagbar 
i) om koncentrationen i luften på
arbetsplatsen inte överstiger 50 µg/m³ ,

ii) om ämnets tillverkning och identifierade 
användning bara äger rum i slutna 
anläggningar,

iii) om ämnet används inom den 
industriella eller kommersiella sektorn i en 
beredning med en maximal 
masskoncentration på 0,1% ,
iv) om ämnet används av enskilda 
konsumenter i koncentrationer som inte 
överstiger 0,1 %,

v) om ämnet används vid tillverkning av 
konsumentprodukter, och

a) om ämnet försvinner fullständigt under 
tillverkningen av varan, eller

b) om ämnet permanent integreras i en 
förening i varan eller på annat sätt 
fullständigt ingår i varan.

I samtliga fall skall en tillräcklig motivering 
och tillförlitlig dokumentation tillhandahållas.

3.3 I samtliga övriga fall skall en tillräcklig 
motivering och tillförlitlig dokumentation 
tillhandahållas som innehåller följande:.

i) De olika delarna i miljön.

ii) De befolkningsgrupper som exponeras.

iii) Riskhanteringsåtgärder.
iv) Exponeringsvägar.

v) Exponeringens varaktighet och frekvens.

vi) Skydd av djurlivet.

Ändringsförslag 285
BILAGA IX, DEL 1.1.2
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Dessa data skall anses motsvara de data som 
genererats genom motsvarande test i 
bilaga X 

Data från en eller fler tester skall anses 
motsvara de data som genererats genom 
motsvarande test i bilaga X 

(1) om de kan användas för klassificering, 
märkning och riskbedömning, 

(1) om de kan användas för klassificering, 
märkning och riskbedömning, 

(2) om de ger lämplig och tillförlitlig 
täckning av de nyckelparametrar som avses 
undersökas i motsvarande test i bilaga X,

(2) om de ger lämplig och tillförlitlig 
täckning av de nyckelparametrar som avses 
undersökas i motsvarande test i bilaga X om 
endpointen är kritisk,

(3) om exponeringens varaktighet är 
jämförbar med eller längre än i motsvarande 
test i bilaga X (om exponeringens varaktighet 
är en viktig parameter), och 

(3) om exponeringens varaktighet är 
jämförbar med eller längre än i motsvarande 
test i bilaga X (om exponeringens varaktighet 
är en viktig parameter), och 

(4) om lämplig och tillförlitlig dokumentation 
av undersökningen tillhandahålls.

(4) om lämplig och tillförlitlig dokumentation 
av undersökningen tillhandahålls. Lämplig 
och tillförlitlig dokumentation skall 
tillhandahållas i samtliga fall.

Motivering

I den befintliga texten krävs det att data från alla enskilda tester skall uppfylla fyra kriterier. 
Detta är onödigt när det finns kraftiga belägg för risker genom tester som utförts
- under mindre stränga förhållanden, eller
- när en endpoint visar att det inte finns några faror eller risker.

Flera tester kan, om de kombineras, fylla samma syfte som ett test.

Ändringsförslag 286
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Ämnen vars fysikalisk-kemiska, 
toxikologiska och ekotoxikologiska 
egenskaper sannolikt är likartade eller följer 
ett regelbundet mönster på grund av att 
ämnena liknar varandra i strukturellt 
hänseende får betraktas som en grupp eller 
”ämneskategori”. Tillämpning av 
gruppkonceptet kräver att fysikalisk-kemiska 
egenskaper, hälso- och miljöeffekter eller 
ämnets öde i miljön kan förutsägas utifrån 
data för ett referensämne i samma grupp 
genom jämförelse med andra ämnen i 
gruppen (interpolering). På så sätt är det inte 
nödvändigt att testa varje ämne med 
avseende på varje endpoint.

Ämnen vars fysikalisk-kemiska, 
toxikologiska och ekotoxikologiska 
egenskaper sannolikt är likartade eller följer 
ett regelbundet mönster på grund av att 
ämnena liknar varandra i strukturellt 
hänseende får betraktas som en grupp eller 
”ämneskategori”. Tillämpning av 
gruppkonceptet kräver att fysikalisk-kemiska 
egenskaper, hälso- och miljöeffekter eller 
ämnets öde i miljön kan förutsägas utifrån 
data för ett referensämne i samma grupp 
genom jämförelse med andra ämnen i 
gruppen (interpolering). På så sätt är det inte 
nödvändigt att testa varje ämne med 
avseende på varje endpoint.

Likheterna kan grundas på Likheterna kan grundas på

(1) en gemensam funktionell grupp, (1) en gemensam funktionell grupp,

(2) gemensamma prekursorer och/eller 
sannolikheten för gemensamma 
nedbrytningsprodukter via fysikaliska eller 
biologiska processer som resulterar i 
strukturellt likartade kemikalier, eller

(2) gemensamma prekursorer och/eller 
sannolikheten för gemensamma 
nedbrytningsprodukter via fysikaliska eller 
biologiska processer som resulterar i 
strukturellt likartade kemikalier, eller

(3) ett konstant mönster när det gäller 
förändringen av egenskapernas styrka genom 
kategorin.

(3) ett konstant mönster när det gäller 
förändringen av egenskapernas styrka genom 
kategorin samt en gemensam 
verkningsmekanism.

Om gruppkonceptet tillämpas skall ämnena 
klassificeras och märkas på denna grund. 

Om gruppkonceptet tillämpas skall ämnena 
klassificeras och märkas på denna grund.
Endpoints för klassificering och märkning 
samt för riskbedömning av ämnen vars 
sammansättning är komplex och skiftande 
kan fastställas utifrån data om den högsta 
koncentrationen av deras viktigaste 
beståndsdelar. Senast två år efter det att 
lagstiftningen antagits skall 
kemikaliemyndigheten ingå en 
överenskommelse med varje berörd 
industrisektor om en i detalj fastställd 
metod för detta.

I samtliga fall skall lämplig och tillförlitlig 
dokumentation tillhandahållas.

I samtliga fall skall lämplig och tillförlitlig 
dokumentation tillhandahållas.

Motivering
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Med detta ändringsförslag blir REACH-förordningen mer praktiskt tillämpbar. Det blir 
möjligt att gruppera ämnen med samma toxicitetsprofil och att använda analogikoncept. 
Dessutom leder det till förbättrad tillförlitlighet för data om ämnen som är komplexa och som 
har skiftande sammansättning.

Ändringsförslag 287
BILAGA XI, STYCKE 1

Syftet med den här bilagan är att ange hur 
nedströmsanvändare skall bedöma och 
dokumentera att de risker som är 
förknippade med det ämne som de använder 
kontrolleras tillräckligt väl under 
användningen, om denna inte omfattas av det 
säkerhetsdatablad som tillhandahållits, och 
att säkerställa att andra användare längre ned 
i distributionskedjan kan kontrollera riskerna 
på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen 
skall omfatta ämnets hela livscykel, från det 
att nedströmsanvändaren erhåller ämnet, för 
sina egna användningar och för sina 
identifierade användningar längre ned i 
distributionskedjan. Bedömningen skall avse 
användningen av ämnet som sådant, eller 
ingående i en beredning eller vara.

Syftet med den här bilagan är att ange hur 
nedströmsanvändare skall bedöma och 
dokumentera att de risker som är 
förknippade med det ämne som de använder 
kontrolleras tillräckligt väl under 
användningen, om denna inte omfattas av det 
säkerhetsdatablad som tillhandahållits, och 
att säkerställa att andra användare längre ned 
i distributionskedjan kan kontrollera riskerna 
på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen 
skall omfatta ämnets hela livscykel, från det 
att nedströmsanvändaren erhåller ämnet, för 
sina egna användningar och för sina 
identifierade användningar i mängder på 1 
ton eller mer per år längre ned i 
distributionskedjan. Bedömningen skall avse 
användningen av ämnet som sådant, eller 
ingående i en beredning eller vara.

Motivering

Genom detta ändringsförslag förbättras förordningens användbarhet eftersom det begränsar 
användningar som måste behandlas i kemikaliesäkerhetsrapporten till användningar på 1 ton 
eller mer. Enligt kommissionens förslag bör en användning även i mycket små mängder 
behandlas.
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