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1 Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 1

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

(1) Fri, säker, obyråkratisk och 
kostnadseffektiv rörlighet för ämnen – som 
sådana, i beredningar och i varor – är en 
viktig aspekt av den inre marknaden. Den 
bidrar till att skydda konsumenters och 
arbetstagares välbefinnande och hälsa, 
tillvarata deras sociala och ekonomiska 
intressen och upprätthålla den kemiska 
industrins konkurrenskraft.

Motivering

REACH-förordningen bör inte i onödan utgöra ett hinder för den säkra rörligheten för varor 
och inte heller för industrins konkurrenskraft.

Ändringsförslag 2
SKÄL 3

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

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

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

Ändringsförslag 3
SKÄL 4A (nytt)

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

Ändringsförslag 4
SKÄL 8A (nytt)

(8a) Varje tillverkare, importör eller
nedströmsanvändare som utför eller avser 
att utföra verksamhet som omfattar ett 
ämne, en beredning eller en vara som 
innehåller ett sådant ämne eller en sådan 
beredning, inbegripet tillverkningen, 
importen och användningen av ämnet eller 
beredningen, och som vet eller rimligen 
kunde ha förutsett att denna verksamhet 
kan påverka människors hälsa eller miljön 
negativt, bör vidta alla åtgärder som 
rimligen kan krävas av denne för att 
förhindra, begränsa eller åtgärda sådana 
effekter.

Motivering

Principen om krav på aktsamhet bör uttryckas mera i form av en allmän princip än som en 
skyldighet. 
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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, och riskbedömningen 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 
djurförsök, genomförs.

Motivering

Genom att tillgänglig information används påskyndas bedömningsprocessen och djurförsök 
undviks.

Ändringsförslag 6
SKÄL 34A (nytt)

(34a) I syfte att främja testmetoder utan 
djurförsök bör kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin anvisa mera 
medel för utvecklingen, valideringen och 
godkännandet av tester utan djur. 

Motivering

I motiveringen anges ”främjande av testmetoder utan djurförsök” som ett av förslagets mål, 
men i texten ingår inga åtgärder för att nå målet. Ingen hänvisning görs till ökad finansiering 
för projekt som avser att ersätta djurförsök.

Ändringsförslag 7
SKÄL 47A (nytt)

(47a) I syfte att förhindra djurförsök och 
spara kostnader bör ECVAM rådfrågas av 
de behöriga myndigheterna då de 
behandlar förslag om försök som omfattar 
ryggradsdjur.
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Motivering

Eftersom utvecklingen på detta vetenskapsområde är snabb bör uppdaterad sakkunskap, 
erfarenheter och information om utarbetande av alternativa tester tillhandahållas de 
behöriga myndigheterna då de utvärderar testningsförslag.

Ändringsförslag 8
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.

Motivering

Kopplat ändringsförslag.

Ändringsförslag 9
SKÄL 104A (nytt)

(104a) Det har inte undersökts tillräckligt 
hur förslaget om REACH kommer att 
påverka den internationella 
konkurrenskraften hos EU:s industri. Det 
här gäller framför allt i fråga om 
nedströmsanvändare av kemikalier, små
och medelstora företag samt de mest 
”udda” och sårbara formerna av 
produktionsverksamhet.

Motivering

Den troligen största svagheten med de konsekvensbedömningar av REACH som gjorts är att 
de utgått från ett underförstått antagande om att industrin är verksam i en sluten ekonomi och 
inte alls tagit någon hänsyn till hur konkurrenskraften hos EU:s industri (både den kemiska 
industrin och annan industri) relativt sett kommer att påverkas av att varor importeras från 
länder där REACH inte gäller. Man borde inte ha förbigått vad detta kan komma att betyda i 
fråga beslut om verksamhetsorter som fattas av investerare inom näringslivet, med åtföljande 
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konsekvenser för sysselsättningen inom EU. En av de allvarligaste och mest 
svårhanterliga svagheterna i kommissionens förslag härrör just från att bägge de 
ovannämnda synpunkterna förbigåtts i förslaget i dess inledande utformning, vartill kommer 
att det saknas tillförlitliga undersökningar i de efterföljande faserna av det.

Ändringsförslag 10
SKÄL 104B (nytt)

(104b) Kommissionen bör eftersträva att 
det successiva öppnandet av EU:s 
marknader för import av varor från hela 
världen åtföljs av striktare krav på
”rättvisa” inom handeln (också inom 
ramen för WTO). Kraven i REACH måste 
tas med så snabbt som möjligt.

Motivering

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

Ändringsförslag 11
SKÄL 104C (nytt)

(104c) Artiklarna 6, 21 och 26 måste ses 
över på ett sätt som sammanför förslagen 
från Förenade kungariket, Ungern, Malta 
och Slovenien, liksom också förslagen från 
näringslivs- och kommerskollegiehåll, så
att onödiga kostnader och onödig byråkrati 
kan fås ned till minsta möjliga med 
samtidigt värnande om målen med 
förslaget om REACH-förslaget i fråga om 
skydd för hälsa och miljö, samt så att det 
skapas verkligt likvärdiga förutsättningar 
över hela verksamhetsfältet för inhemsk 
produktion och importerade färdigvaror.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 12
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ARTIKEL 1, PUNKT 3

3. Denna förordning grundas på principen 
att det är tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som bär ansvaret för 
att de ämnen som de tillverkar, släpper ut 
på marknaden, importerar eller använder 
inte har några skadliga hälso- och 
miljöeffekter. Bestämmelserna i 
förordningen bygger på
försiktighetsprincipen.

utgår

Motivering

Principen om krav på aktsamhet bör uttryckas mera i form av en allmän princip än som en 
skyldighet.

Ändringsförslag 13
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 av ämnet uppfyller 
kriterierna i bilaga XII.
cb) Ämnet inte registrerats för denna 
användning av en aktör längre upp i 
distributionskedjan.

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

Motivering

Genom ett strykande av orden ”ingår i” kan man se till att det skapas förenlighet med 
ordalydelsen i förslaget. Ordet ”varutyp” definieras inte heller i förslaget och det 
uppkommer rättslig osäkerhet om det inte stryks. Koncentrationsgränserna som lagts till 
artikel 6.1 (ca) är tagna från det nuvarande direktivet om beredningar (1999/45/EG) i vilket 
det anses att ämnen i beredningar inte längre är farliga om de understiger dessa gränser. I 
artikel 6.1 (cb) klarläggs att information om ämnen i varor lämnas ut nedåt i 
distributionskedjan om tillverkningen av varan utgör en avsedd användning.

Ändringsförslag 14
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:

1. Kemikaliemyndigheten skall fatta ett 
beslut som kräver att en tillverkare eller 
importör av varor lämnar 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 när varje varutyp beaktas separat.

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

b) Kemikaliemyndigheten har anledning 
att misstänka att 

i) ämnet avgetts från varan, och
ii) ämnets avgivande från varan utgör en 
risk för människors hälsa eller miljön.
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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 
tillverkning av varan.

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

Motivering

Artikel 6.2 gäller ämnen som oavsiktligt avges från varor. I kommissionens förslag är 
självrapportering av tillverkaren/importören en nödvändig förutsättning för att 
kemikaliemyndigheten skall kunna kräva registrering i sådana fall, vilket innebär att 
kemikalimyndigheten berövas all initiativrätt. De omständigheter under vilka denna 
självrapportering förutsätts är precis lika oklara.

Genom ändringsförslaget får kemikaliemyndigheten behörighet att kunna kräva ytterligare 
information av tillverkaren/importören om den har anledning att misstänka att risker 
föreligger (denna bestämmelse säkerställer också att det råder förenlighet med 
WTO-reglerna). 

Ändringsförslag 15
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.

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

Motivering
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Kopplad till föregående ändringsförslag till artikel 6.2. Den information som krävs är samma 
för alla registreringar. 

Ändringsförslag 16
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

Kopplad till föregående ändringsförslag till artikel 6.2.

Ändringsförslag 17
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 bestämmelser ingår i de tidigare ändringsförslagen till artikel 6.1 och 6.2.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 6, PUNKT 6

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

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

Motivering

Kopplad till ändringsförslagen ovan till artikel 6.2 och 6.4.
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Ändringsförslag 19
ARTIKEL 6, PUNKT 7

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

7. För registrering enligt punkt 1 skall de 
tidsfrister som fastställts för ämnen som 
sådana eller ämnen som ingår i 
beredningar gälla.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkra att ämnen som ingår i beredningar skall registreras 
inom samma tidsfrister som gäller för tillverkare i Europa. Så undviks åtminstone på denna 
punkt en snedvridning av konkurrensen.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 6A (ny)

Artikel 6a

Europeiskt kvalitetsmärke

Ett särskilt märke, ”Reach-kompatibel”,
skall skapas för att ge konsumenterna 
valfrihet. Detta märke kan beviljas de varor 
som tillverkats i och importerats till EU och 
som är förenliga med alla Reach-krav.

Motivering

Ett märke som stämplas på varor skulle göra det möjligt att identifiera och främja de 
tillverkare i produktionsprocessen som uppfyller kraven i denna förordning. 

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 6AA (ny), RUBRIK

Överföring och delning av registreringar 
och ”gruppregistreringar”

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. 

Ändringsförslag 22
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ARTIKEL 6AA (ny), PUNKT 1

1. De rättigheter som förvärvas genom en 
registrering kan både överföras och delas. 
Förvärvaren ikläder sig den ursprunglige 
registrantens rättigheter och skyldigheter. 
Om en registrering delas skall 
kemikaliemyndigheten förse den nye 
ägaren med ett nytt registreringsnummer.

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.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 6AA (ny), PUNKT 2

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 tecknas för 
registreringen av gruppen skall ansvara för 
att skyldigheterna enligt denna förordning 
uppfylls. Den juridiska person som tecknas 
för registreringen av gruppen skall ha sitt 
säte inom EU.

Motivering

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 en del av antingen 
koncernens moderbolag eller ett dotterbolag. Den föreslagna gruppregistreringen vore en 
lämplig lösning för att minska kostnaderna och byråkratin.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 6AA (ny), PUNKT 3
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3. Punkt 2 skall även gälla då
moderbolaget eller dotterbolaget inte har 
sitt säte i Europeiska unionen. Den 
juridiska person som tecknas för 
registreringen av gruppen måste emellertid 
ha sitt säte i unionen.

Motivering

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 en del av antingen 
koncernens moderbolag eller ett dotterbolag. Den föreslagna gruppregistreringen vore en 
lämplig lösning för att minska kostnaderna och byråkratin.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 10

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.

Kommissionen skall utarbeta bindande 
riktlinjer för att stödja företag som bildar 
konsortier att iaktta 
konkurrenslagstiftningen på ett korrekt 
sätt.

Varje medlem i konsortiet skall lämna in 
den information som anges i artikel 9 a 
i–iii och viii.
Den tillverkare eller importör som 
tillhandahåller uppgifter på de andra 
konsortiemedlemmarnas vägnar skall lämna 
in de uppgifter som anges i artikel 9 a iv, vi, 
vii och ix. 

Den tillverkare eller importör som 
tillhandahåller uppgifter på de andra 
konsortiemedlemmarnas vägnar skall lämna 
in de uppgifter som anges i artikel 9 a iv, vi, 
vii, viii och ix. Varje konsortium kan också
gemensamt lämna in den information som 
anges i artiklarna 9 a i, 9 a ii och 9 a iii.
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Motivering

Det behövs riktlinjer för att stödja företag som bildar konsortier och för att stödja 
konsortiernas verksamhet samt för att förhindra eventuella kränkningar av 
konkurrenslagstiftningen. Om information lämnas in gemensamt bör det vara tillräckligt att 
den tillverkare eller importör som handlar på de andra konsortiemedlemmarnas vägnar 
lämnar in en förklaring i enlighet med artikel 9 a viii. Dessutom bör det vara möjligt att 
gemensamt lämna in den information som anges i artiklarna 9 a i–iii om 
konsortiemedlemmarna önskar det. Det skall inte införas en strikt gräns för 
registreringskostnaderna (en tredjedel) eftersom incitamentet för att bilda konsortier då kan 
begränsa sig till konsortier med två parter och det endast vore sådana konsortier som kan dra 
nytta av kostnadsminskningen. En fördelning av kostnaderna utan fasta gränser innebär 
däremot kostnadsincitament även för större konsortier.

Ändringsförslag 26
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 ta del i 
registrering av ämnet. Det skall därmed 
vara möjligt för företag eller konsortier att 
själva avgöra fördelningen av kostnader för 
registreringen.

Motivering

Inom de frivilligt skapade konsortierna måste medlemmarna själva ha möjligheten att fördela 
kostnaderna.

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 19, PUNKT 1

1. För att få tillverkas i eller importeras till 
gemenskapen skall ämnen, om inte annat 
följer av artikel 21, först registreras i enlighet 
med gällande bestämmelser i den här 
avdelningen.

1. För att få tillverkas i eller importeras till 
gemenskapen skall ämnen, om inte annat 
följer av artikel 21, först registreras i enlighet 
med gällande bestämmelser i den här 
avdelningen.
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Registranten får börja tillverka eller 
importera ämnet om kemikaliemyndigheten 
inte inom tre veckor från 
registreringsdatumet har angett att det 
föreligger hinder för detta i enlighet med 
artikel 18.2; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 25.4 fjärde stycket.

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

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

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

För infasningsämnen som inte registreras, 
inberäknat sådana som inte registreras för 
en särskild användning av ämnet, skall 
tillverkaren eller importören inom 
36 månader efter de tidsfrister som avses i 
artikel 21 dra tillbaka ämnena eller de 
särskilda användningarna av ämnena från 
marknaden.

Motivering

Punkt 2 ger vid handen att all produktion måste läggas ner till dess att annat meddelas. Detta 
kommer i själva verket att leda till störningar på marknaden och därigenom också störa 
företagens affärsverksamhet. Produktionslinjer måste få fortsätta till dess annat meddelas 
från kemikaliemyndigheten.

Krav på att ämnen eller särskilda användningar skall dras tillbaka från marknaden skulle 
beröra ett stort antal beredningar och recept som används vid produktionen och följden 
skulle bli ett utdraget arbete med att lägga om produktionen och få de nya 
tillvägagångssätten bekräftade. Nedströmsanvändarna behöver följaktligen få tid på sig för 
detta omläggnings- och bekräftelsearbete och till dess arbetet är slutfört bör de kunna få
fortsätta med sin produktionsverksamhet. Detta kan endast nås om de får en respit för när de 
skall ha upphört med användningen av ämnen som måste dras tillbaka.

Ändringsförslag 28
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. 

I syfte att begränsa onödig upprepning av 
andra tester uppmuntras registranterna på
det bestämdaste att gemensamt utnyttja 
resultaten från undersökningarna och 
annan information.  

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 23, PUNKT 2

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

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

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 23, PUNKT 3



PE 355.467v03-00 18/43 AD\580143SV.doc

SV

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

3. Gemensamt utnyttjande av data skall 
kompenseras ekonomiskt. 
Sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar som inbegriper 
försök på ryggradsdjur och som 
tillhandahållits i samband med en registrering 
minst femton år tidigare får av 
kemikaliemyndigheten undantagsvis ställas 
till förfogande för andra registranter eller 
potentiella registranter enligt villkoren i 
artikel 25 för icke-infasningsämnen och 
artikel 28 för infasningsämnen.

Motivering

I syfte att uppmuntra till innovationer bör obligatoriskt gemensamt utnyttjande av data 
begränsas till sammanfattningar och fylliga sammanfattningar av rapporter som innefattar 
försök på ryggradsdjur. Detta är också innebörden av artikel 23.4. Påtvingat gemensamt 
utnyttjande av data bör av upphovsrättsliga skäl alltid ges ekonomisk kompensation. För att 
anpassa denna lagstiftning till annan liknande lagstiftning, t.ex. den som gäller för biocider, 
bör den tidsperiod då kompensation måste utgå förlängas till femton år.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 23, PUNKT 4A (ny)

4a. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare får utse en tredje part 
som skall företräda dem vid alla 
förfaranden i enlighet med denna 
avdelning.

Motivering

Företagen bör ha möjlighet att företrädas av en tredje part, både av sekretesskäl och av 
praktiska skäl.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 24, PUNKT 1 OCH 2

1. Innan några försök utförs på
ryggradsdjur i syfte att uppfylla 
informationskraven för registrering skall 
punkterna 2, 3 och 4 tillämpas.

utgår
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2. Potentiella registranter skall konsultera 
den databas som avses i artikel 73.2 d för 
att ta reda på om samma ämne redan har 
registrerats.

Motivering

Dessa punkter är överflödiga eftersom registranten enligt punkt 3 alltid måste göra en 
förfrågan hos kemikaliemyndigheten även om han eller hon redan har konsulterat databasen.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 24, PUNKT 3

3. Potentiella registranter skall fråga 
kemikaliemyndigheten om ett 
registreringsunderlag redan har lämnats in 
för samma ämne. Denna förfrågan skall 
omfatta samtliga nedanstående uppgifter:

3. Potentiella registranter skall, innan de 
genomför försök på ryggradsdjur för att 
uppfylla informationskraven i samband 
med registreringen, fråga 
kemikaliemyndigheten om de uppgifter de 
behöver och avser att få genom försök på
ryggradsdjur redan finns att tillgå för 
samma ämne. Denna förfrågan skall omfatta 
samtliga nedanstående uppgifter:

a) Den potentiella registrantens namn och 
adress.

a) Den potentiella registrantens namn och 
adress.

b) Ämnets identitet i enlighet med 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga IV.

b) Ämnets identitet i enlighet med 
avsnitten 2.1 och 2.3 i bilaga IV.

c) Uppgift om vilka informationskrav som 
skulle innebära att den potentiella 
registranten måste göra nya försök på
ryggradsdjur.

c) Uppgift om vilka informationskrav som 
skulle innebära att den potentiella 
registranten måste göra nya försök på
ryggradsdjur.

d) Uppgift om vilka informationskrav som 
skulle innebära att den potentiella 
registranten måste göra andra 
undersökningar.

Motivering

Det utslagsgivande är inte om det redan lämnats in ett registreringsunderlag för samma 
ämne. Det som bör undersökas är i stället om det redan finns att tillgå uppgifter från försök 
på ryggradsdjur. I det sammanhanget bör kemikaliemyndigheten också ta hänsyn till sådana 
försöksresultat som finns tillgängliga av andra skäl (se artikel 23.1 tredje meningen).

Om en potentiell registrant fick reda på att ett ämne redan registrerats kunde detta också ha 
betydelse för honom i konkurrenshänseende. Sådana möjligheter att inhämta upplysningar 
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om marknaden bör undvikas. För data från försök utan ryggradsdjur gäller artikel 
23a (ny).

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 24, PUNKT 4

4. Om samma ämne inte har registrerats 
tidigare skall kemikaliemyndigheten 
underrätta den potentiella registranten om 
detta.

4. Om kemikaliemyndigheten är säker på att 
den potentiella registranten har för avsikt 
att tillverka eller importera ämnet skall den 
ta reda på om kommissionen redan har 
tillgång till information från sådana 
undersökningar som innefattar försök på
ryggradsdjur och avses i punkt 1 c, eller om 
det redan gjorts en förfrågan av det slag 
som avses i punkt 1. Om så inte är fallet 
skall kemikaliemyndigheten fråga 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om de har tillgång till de data eller 
uppgifter som efterfrågats. 

Kemikaliemyndigheten skall underrätta den 
potentiella registranten om resultatet av sin 
undersökning.

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag som hänför sig till punkt 3 första meningen. En 
kartläggning av marknaden bör undvikas. Dessutom innebär föreskrifterna en onödig 
byråkratisk belastning för kemikaliemyndigheten. Det är viktigt att kemikaliemyndigheten 
förvissar sig om att den potentiella registranten faktiskt har för avsikt att tillverka ämnet (så
att kartläggningar av marknaden kan undvikas).

Man bör dock förvissa sig om att den potentiella registranten får reda på om det redan finns 
att tillgå undersökningar på ryggradsdjur och om motsvarande förfrågningar kommit in 
också från konkurrenterna. Upplysningar av sådant slag behövs för att artikel 25a skall vara 
effektiv.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 24, PUNKT 5
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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 
först informera den tidigare registranten i 
syfte att förvissa sig om denne önskar få sitt 
namn offentliggjort. Om så är fallet skall 
kemikaliemyndigheten omedelbart 
informera den potentiella registranten om 
namn på och adresser till tidigare 
registranter. Kemikaliemyndigheten skall i 
vilket fall som helst 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.

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 och som utsetts i enlighet 
med artikel 23.4a (ny).

Motivering

Tidigare registranters identitet skall inte lämnas ut till nya registranter och vice versa i det 
fall ett offentliggörande innebär att konfidentiell affärsinformation eventuellt avslöjas.

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 24, PUNKT 6
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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, och 
förutsatt att utlämnandet av denna 
information inte begränsas av artiklarna 
102, 115.2 och 116, 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.

Motivering

Här klargörs att utlämnandet av uppgifter om tidigare registranters identitet skall begränsas 
av sekretesskyldigheten enligt artikel 102, som definieras mer detaljerat i artiklarna 115.2 
och 116. På grund av den höga konkurrensen inom elektronikindustrin är uppgifter om vilka 
kemiska ämnen som används vid tillverkningen många gånger behäftade med stor sekretess. 
Dessa kemiska ”recept” betraktas som immateriella tillgångar. Uppgifter om att en 
avgörande kemikalie används kan röja sekretesstämplade företagsuppgifter för konkurrenter 
om de processer som tillverkaren använder sig av, och till och med göra det möjligt för 
konkurrenten att återskapa dessa processer. Därför bör tidigare registranters identitet 
uppgiftsskyddas. Det är önskvärt att minska antalet försök på ryggradsdjur, dock inte på
bekostnad av bevarandet av hemligstämplade företagsuppgifter om tidigare registranter. Det 
bör vara upp till den tidigare registranten att besluta om att uppge sin identitet och dela med 
sig av tidigare försöksdokumentation till andra registranter. Om nedströmsanvändare tar på
sig kostnaden för att registrera en separat nedströmsanvändning bör den användningen inte 
heller behöva uppges uppåt i distributionskedjan till kemikalietillverkaren om det skulle 
motverka syftet med den separata registreringen.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 25, PUNKT 1

-1. Om det redan gjorts försök på
ryggradsdjur eller en annan registrant 
redan börjat med undersökningar får den 
potentiella registranten inte upprepa eller 
genomföra dessa undersökningar.
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-1a. I fall av detta slag skall 
kemikaliemyndigheten eller den nationella 
myndigheten fråga ägaren eller ägarna till 
uppgifterna från försök på ryggradsdjur 
respektive den som genomför försöken på
ryggradsdjur om han eller de vill yppa sin 
identitet. Om den eller de tillfrågade 
samtycker skall kemikaliemyndigheten 
omedelbart underrätta den potentiella 
registranten om namn och adress på
ägaren eller ägarna till uppgifterna från 
försök på ryggradsdjur respektive den eller 
de som just genomför försöken på
ryggradsdjur samt vid behov också
underrätta om vilka sammanfattningar 
eller fylliga rapportsammanfattningar av 
försök på ryggradsdjur som redan lagts
fram.

-1b. Om den eller de tillfrågade inte 
samtycker skall kemikaliemyndigheten 
inleda förfarandet i nedanstående punkter, 
med beaktande av konfidentialiteten enligt 
artikel 116.

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

1. I händelse av samtycke skall den 
potentiella registranten be tidigare 
registranter om information om 
undersökningar som innefattar försök på
ryggradsdjur och som behövs för 
registreringen. 

Motivering

Enligt kommissionens förslag skall en potentiell registrant alltid få veta identiteten på
tidigare registranter. Detta strider mot kravet på skydd av tidigare registranters identitet. Inte 
heller i artikel 116 stadgas det något om att identiteten alltid skall offentliggöras. Tvärtom är 
detta en fråga som skall avgöras från fall till fall. Med de bestämmelser som föreslås här får 
ägaren till data från försök möjlighet att i enskilda fall bevara sin identitet som konfidentiell. 

Syftet med detta ändringsförslag är också att försök på ryggradsdjur inte får upprepas. 
Eftersom denna princip är viktig är det motiverat med en separat punkt.
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Följande punkter som det hänvisas till här innehåller bestämmelser om konfidentiellt 
gemensamt utnyttjande av data och kostnader. Bestämmelser av detta slag har visat sig vara 
användbara i praktiken i Tyskland (kemikalielagstiftningen). 

Den tidigare bestämmelsen som beviljade avgiftsfri tillgång till undersökningar som lämnats 
in 10 år tidigare är orättvis. Nuvarande lagstiftning om registrering av nya ämnen innebär 
avgiftsfri användning av registreringsdata endast ifråga om grundläggande dataset, inte då
det gäller undersökningar vars utarbetande innebär kostnader.

Gemensamt utnyttjande av data från undersökningar utan djurförsök regleras av 
artikel 23a (ny).

Ändringsförslag 38
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 kostnaderna 
för de ursprungliga undersökningarna oberoende av både den producerade volymen och 
antalet potentiella eller tidigare registranter. I artikel 25.8 a (ny) fastställs en mekanism för 
en jämnare fördelning av kostnaderna för undersökningarna.

Ändringsförslag 39
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 25.8, och denna 
fordran skall på begäran förklaras 
verkställbar av nationell domstol. 

Motivering

Detta är en logisk följd av det tidigare ändringsförslaget till artikel 25.

Ändringsförslag 40
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. Den väntetid för den nya registranten som 
avses i artikel 19.1 skall förlängas med en 
period som motsvarar den faktiska 
tidsåtgången för genomförandet av 
motsvarande undersökningar och 
erforderliga utvärderingar om den tidigare 
registranten så kräver.

Motivering

Den tid som krävs bör återspegla den tid som behövs för att göra tester och samla in data.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 25, PUNKT 8A (ny)

Kemikaliemyndigheten skall utarbeta 
riktlinjer för kostnadsfördelningen om
parterna inte sinsemellan kan nå en 
överenskommelse. Dessa riktlinjer skall 
vara rättvisa och öppna för insyn och de 
skall återspegla både antalet berörda parter 
och deras respektive produktionsmängder.
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Ändringsförslag 42
ARTIKEL 26, PUNKT 1

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 förhandsregistrering av ett 
infasningsämne skall en tillverkare eller 
importör som tillverkar eller importerar ett 
ämne i mängder på ett ton eller mer per år 
lämna all nedanstående information till 
kemikaliemyndigheten, i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108; informationen skall 
användas för sammanställandet av 
ämnesförteckningar och för att delvis tas 
med i kemikaliemyndighetens databas:

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

a) De uppgifter om tillverkaren eller 
importören och om ämnet som skall 
framläggas enligt artikel 9 a i och ii.

b) Sitt namn och adress och 
kontaktpersonens namn.

b) De uppgifter om ämnets användning 
som skall framläggas enligt artikel 9 a iii.

c) Den planerade tidsfristen för 
registreringen/mängdintervall.

c) Uppgift om inordning av de kända 
användningarna i olika användnings- och 
exponeringskategorier enligt bilaga Iaa.

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

d) Fysikaliska och kemiska uppgifter som 
tillverkaren eller importören har tillgång 
till eller som är kända för honom, samt
toxikologiska data som åtminstone 
innehåller den information som krävs i 
bilaga V.

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) De uppgifter om ämnets klassificering 
och märkning som skall framläggas enligt 
artikel 9 a iv.

ea) Förslag till ytterligare undersökningar 
av ämnet för utredning av kända risker 
eller risker som inte kan uteslutas, om 
sådana risker är kända för tillverkaren 
eller importören.
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eb) Ett förslag enligt artikel 9 c om hur 
ämnet skulle kunna inordnas.

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

Motivering

På grundval av principen ”ett ämne−en registrering” måste informationskraven i fråga om 
riskorienterad förhandsregistrering ändras. Med hänsyn till kemikaliemyndighetens centrala 
roll som integrerande faktor är det dock inte samtidigt nödvändigt att kräva all information 
av varje tillverkare och importör, vilket betydligt minskar bördan för tillverkare och 
importörer, särskilt då det är fråga om små och medelstora företag. En första avgift krävs 
redan vid förhandsregistreringen eftersom kemikaliemyndigheten redan utför arbete i detta 
skede. Registreringsavgiftens storlek kan under vissa omständigheter minskas på grund av 
detta. Kemikaliemyndigheten sammanfattar informationen ämnesvis i ämnesförteckningar.

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 26, PUNKT 2

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

2. För att de tidsfrister som avses i 
artikel 21 skall kunna åberopas skall 
informationen lämnas in senast ett år efter 
denna förordnings ikraftträdande.

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

a) Kemikaliemyndigheten skall senast en 
månad efter det att 
förhandsregistreringsfasen löpt ut
offentliggöra förteckningen över de ämnen 
som anmälts i enlighet med artikel 26.1 
och ange ämnenas beteckning och 
CAS-nummer samt huruvida minst en 
tillverkare eller importör måste göra en 
registrering inom fem 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.

b) I undantagsfall får tillverkarna eller 
importörerna inom sex månader efter 
offentliggörandet av förteckningen över
infasningsämnen enligt punkt 2a lämna in 
tillägg eller korrigeringar till 
kemikaliemyndigheten. De måste motivera 
användningen av den förlängda tidsfristen. 
Kemikaliemyndigheten skall på nytt 
offentliggöra den slutliga förteckningen 
över infasningsämnen inom en månad.
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Motivering

På grundval av principen ”ett ämne−en registrering” måste informationskraven i fråga om 
riskorienterad förhandsregistrering ändras. Med hänsyn till kemikaliemyndighetens centrala 
roll som integrerande faktor är det dock inte samtidigt nödvändigt att kräva all information
av varje tillverkare och importör, vilket betydligt minskar bördan för tillverkare och 
importörer, särskilt då det är fråga om små och medelstora företag. En första avgift krävs 
redan vid förhandsregistreringen eftersom kemikaliemyndigheten redan utför arbete i detta 
skede. Registreringsavgiftens storlek kan under vissa omständigheter minskas på grund av 
detta. Kemikaliemyndigheten sammanfattar informationen ämnesvis i ämnesförteckningar.

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 26, PUNKT 3

3. Registranter som inte tillhandahåller den 
information som krävs enligt punkt 1 skall 
inte kunna åberopa artikel 21.

3. Vid inlämnandet av informationen i 
samband med förhandsregistrering skall en 
avgift betalas. Då avgiften fastställs skall
den information som lämnats in beaktas 
som en faktor som minskar avgiftens 
storlek.

Motivering

På grundval av principen ”ett ämne−en registrering” måste informationskraven i fråga om 
riskorienterad förhandsregistrering ändras. Med hänsyn till kemikaliemyndighetens centrala 
roll som integrerande faktor är det dock inte samtidigt nödvändigt att kräva all information 
av varje tillverkare och importör, vilket betydligt minskar bördan för tillverkare och 
importörer, särskilt då det är fråga om små och medelstora företag. En första avgift krävs 
redan vid förhandsregistreringen eftersom kemikaliemyndigheten redan utför arbete i detta 
skede. Registreringsavgiftens storlek kan under vissa omständigheter minskas på grund av 
detta. Kemikaliemyndigheten sammanfattar informationen ämnesvis i ämnesförteckningar.

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 26, PUNKT 4

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.

utgår

Motivering
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På grundval av principen ”ett ämne−en registrering” måste informationskraven i fråga om 
riskorienterad förhandsregistrering ändras. Med hänsyn till kemikaliemyndighetens centrala 
roll som integrerande faktor är det dock inte samtidigt nödvändigt att kräva all information 
av varje tillverkare och importör, vilket betydligt minskar bördan för tillverkare och 
importörer, särskilt då det är fråga om små och medelstora företag. En första avgift krävs 
redan vid förhandsregistreringen eftersom kemikaliemyndigheten redan utför arbete i detta 
skede. Registreringsavgiftens storlek kan under vissa omständigheter minskas på grund av 
detta. Kemikaliemyndigheten sammanfattar informationen ämnesvis i ämnesförteckningar.

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 26, PUNKT 5

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. Förutsatt att utlämnandet av 
denna information inte begränsas av 
artiklarna 102, 115.2 och 116 skall den 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 samt 
nedströmsanvändarna skall också ha 
tillgång till dessa data.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 26A (ny)

Artikel 26a
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 
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hela avdelning III. I stället för att olika fall räknas upp här bör rätten till överklagande slås 
fast på ett och samma ställe.

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 27

Artikel 27 utgår

Forum för informationsutbyte om ämnen

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”).

2. Syftet med varje forum är att minimera 
upprepningen av tester genom utbyte av 
information. Deltagarna i forumet skall 
förse andra deltagare med befintliga 
undersökningar och besvara andra 
deltagares förfrågningar om information; 
de skall tillsammans fastställa behovet av 
ytterligare undersökningar och se till att de 
genomförs.

Motivering

Denna artikel kan strykas eftersom kemikaliemyndigheten har en central roll då det gäller att 
kontrollera information om ämnena. Detta innebär också att de huvudsakligen civilrättsliga
problem som är kopplade härtill, och som är mycket omtvistade, blir irrelevanta.

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 29, STYCKE 1A (nytt)

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

Motivering

Det är inte rimligt att det skall behövas säkerhetsdatablad också för de allra minsta mängder 
eller för engångsleveranser.
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Ändringsförslag 50
ARTIKEL 29, PUNKT 3, STYCKE 1

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

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

Motivering

När farliga ämnen är med i bilden skall ett datasäkerhetsblad automatiskt skickas till 
nedströmsanvändarna. 

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 29, PUNKT 6, STYCKE 2

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

Om en kemikaliesäkerhetsbedömning görs 
skall de berörda användnings- och 
exponeringskategorierna och med dem en 
beskrivning över exponeringsscenarierna 
ingå som en bilaga till säkerhetsdatabladet 
och ställas till förfogande på elektronisk 
väg.

Motivering

Användnings- och exponeringskategorierna är det huvudsakliga medlet för strukturerad 
överföring av information om riskhanteringsåtgärder, målvärden för exponeringen och 
användningsbetingelserna.
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Ändringsförslag 52
ARTIKEL 29, PUNKT 8, INLEDNINGEN

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

8. Ett säkerhetsdatablad skall tillhandahållas 
på papper eller elektroniskt, senast första 
gången som ämnet levereras efter denna 
förordnings ikraftträdande, om inte ett 
säkerhetsdatablad i enlighet med 
artikel 29.6 redan tillhandahållits innan 
denna förordning trätt i kraft. 
Leverantörerna skall utan dröjsmål uppdatera 
det

Motivering

Onödiga kostnader skulle uppstå om datasäkerhetsbladen skulle måsta skickas ut bara för att 
förordningen trätt ikraft även om användarna redan förfogar över dem.

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 30, PUNKT 1, LED A-D

a) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
b) Uppgift om huruvida det krävs ett tillstånd 
för ämnet, och uppgifter om tillstånd som 
eventuellt beviljats eller vägrats enligt 
avdelning VII i denna distributionskedja.

b) Uppgift om huruvida det krävs ett tillstånd 
för ämnet, och uppgifter om tillstånd som 
eventuellt beviljats eller vägrats enligt 
avdelning VII i denna distributionskedja.

c) Uppgifter om eventuella begränsningar 
som fastställts enligt avdelning VIII.

c) Uppgifter om eventuella begränsningar 
som fastställts enligt avdelning VIII.

d) Annan tillgänglig och relevant information 
om ämnet som är nödvändig för att det skall 
vara möjligt att fastställa och tillämpa 
lämpliga riskhanteringsåtgärder.

d) Annan tillgänglig och relevant information 
om ämnet som är nödvändig för att det skall 
vara möjligt för nedströmsanvändarna att 
fastställa och tillämpa lämpliga 
riskhanteringsåtgärder.

Motivering

Det är ologiskt att registreringsnumren för icke-klassificerade ämnen skall anges i 
säkerhetsdatabladet, medan detta inte krävs för klassificerade ämnen. Det kan röra sig om 
sekretessbelagda uppgifter, om exempelvis beredningar.

Ändringsförslag 54
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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

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.

Motivering

Anpassning till den tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag 55
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 
yppas skall en aktör i distributionskedjan för 
ett ämne eller en beredning vidarebefordra 
följande information till nästa aktör eller 
distributör uppåt i distributionskedjan:

Motivering

Nedströmsanvändarna måste beviljas undantag från skyldigheten att rapportera uppåt i 
distributionskedjan om rapporteringen skulle avslöja konfidentiell information om 
nedströmsanvändaren eller vederbörandes specifika användning av kemikalien. Det kan till 
exempel röra sig om att en nedströmsanvändare har fastställt en unik användning av ett ämne 
och beslutar sig för att registrera den användningen separat i syfte att inte meddela 
kemikalietillverkaren om den specifika användningen och hindra denne från att sprida vidare 
uppgifter om denna användning till nedströmsanvändarens konkurrenter.

Ändringsförslag 56
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ARTIKEL 31A (ny)

Artikel 31a

Skyldighet att vidarebefordra information 
om ämnen i varor

1. En aktör i distributionskedjan för ämnen 
och beredningar som i en vara tillsätter ett 
ämne som uppfyller kriterierna i 
artikel 54 a–d, eller som har identifierats i 
enlighet med artikel 54 f eller uppfyller 
kriterierna för sammanställande av 
säkerhetsdatablad och/eller information i 
enlighet med artiklarna 29–30 skall på
begäran av de professionella kunder som 
handhar varan i ett senare skede 
vidarebefordra denna information till dessa 
kunder tillsammans med 
säkerhetsdatabladet.

2. En varuleverantör skall tillhandahålla 
information till en konsument om huruvida 
varan innehåller några ämnen som 
uppfyller tillståndskriterierna enligt 
artikel 54 eller kriterierna för 
sammanställande av information enligt 
artiklarna 29–30, om konsumenten begär 
denna information i det enskilda fallet.

Motivering

REACH kräver ett informationsflöde genom distributionskedjan från kemikalietillverkaren till 
nedströmsanvändarna av kemikalierna. Genom detta ändringsförslag säkerställs det 
nödvändiga informationsflödet genom distributionskedjan för att förbättra riskhanteringen 
och efterlevnaden av annan gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag 57
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 
tung byråkratisk belastning för små och medelstora företag. I stället för tio år bör det därför 
föreskrivas fem år för detta ändamål.

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 34, PUNKT 1A (ny)

1a. Innan en nedströmsanvändare börjar 
använda ett ämne skall han förvissa sig om 
att användningen motsvarar en sådan 
användnings- och exponeringskategori som 
bedömts vid registreringen eller tagits med i 
ämnesförteckningen enligt artikel 26a 3–5.

Motivering

Nedströmsanvändaren måste ta reda på om dennas användning går att hänföra till någon 
registrerad eller förregistrerad användnings- och exponeringskategori.

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 34, PUNKT 2
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2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 
levererar ett ämne om sin användning 
av ämnet; denna användning skall då
betraktas som en identifierad 
användning. Nedströmsanvändare skall 
lämna så mycket information att 
leverantören kan utarbeta ett 
exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning.

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 
levererar ett ämne om sin användning av 
ämnet om användningen inte motsvarar en 
bedömd eller förregistrerad användnings- 
eller exponeringskategori; denna 
användning skall då betraktas som en 
identifierad användning enligt artikel 3.25 
och 3.30. Nedströmsanvändare skall lämna 
så mycket information att leverantören i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning respektive vid 
utarbetandet av säkerhetsdatabladet kan 
hänföra användningen till en användnings- 
och exponeringskategori av det slag som 
avses i bilaga Iaa samt utarbeta en 
exponeringsbedömning för denna 
användning.

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med det ändringsförslag som avser artikel 34.1a.

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 34, PUNKT 4, STYCKE 1 OCH 2

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 för alla 
användningar som inte uppfyller de villkor 
som beskrivs i de användnings- och 
exponeringskategorier i den bemärkelse 
som avses i artikel 3.30 vilka meddelats dem 
i ett säkerhetsdatablad utarbeta ett eget 
säkerhetsdatablad enligt bilaga Ia, där det 
tas hänsyn till denna avvikande 
användning. Därvid skall 
nedströmsanvändaren hänföra denna 
avvikande användning till någon 
användnings- och exponeringskategori
enligt bilaga Iaa. Detta skall endast gälla 
för ämnen som används i kvantiteter på
mindre än 1 ton per år.
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Nedströmsanvändare som genomför eller 
rekommenderar ett exponeringsscenario 
som omfattar åtminstone de villkor som 
beskrivs i det exponeringsscenario som 
meddelats dem, behöver inte utarbeta någon 
kemikaliesäkerhetsrapport.

Nedströmsanvändare som använder ett 
ämne inom en angiven 
exponeringskategori eller som 
rekommenderar en sådan kategori behöver 
inte utarbeta någon 
kemikaliesäkerhetsrapport.

Motivering

Ofta blir det alltför betungande för en nedströmsanvändare att sammanställa en 
kemikaliesäkerhetsrapport. Det räcker med ett säkerhetsdatablad.

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 34, PUNKT 5

5. Nedströmsanvändare skall identifiera, 
tillämpa och, där så är lämpligt, 
rekommendera åtgärder för att på ett adekvat 
sätt kontrollera risker som angivits antingen 

5. Nedströmsanvändare skall identifiera, 
tillämpa och, där så är lämpligt, 
rekommendera åtgärder för att på ett adekvat 
sätt kontrollera risker som angivits i hans 
säkerhetsdatablad.

a) i det tillhandahållna 
säkerhetsdatabladet, eller

b) i nedströmsanvändarens egen 
kemikaliesäkerhetsbedömning. 

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med ovannämnda ändringsförslag som avser artikel 34.4.

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 34, PUNKT 6

6. Nedströmsanvändare skall hålla sin 
kemikaliesäkerhetsrapport tillgänglig och 
uppdaterad.

6. Nedströmsanvändare skall hålla sitt
säkerhetsdatablad tillgängligt och 
uppdaterat.

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med ovannämnda ändringsförslag som avser artikel 34.4.
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Ändringsförslag 63
ARTIKEL 34, PUNKT 7

7. Artikel 13.2 och 13.5 skall gälla i 
tillämpliga delar.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med ovannämnda ändringsförslag som avser artikel 34.4.

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 34A (ny)

Artikel 34a

Främjande av testmetoder utan djurförsök

I enlighet med målet att främja alternativa 
metoder till djurförsök skall kommissionen, 
medlemsstaterna och näringslivet öka 
resurserna och ansträngningarna för att 
påskynda utvecklingen och valideringen av 
alternativa metoder till djurförsök.

Motivering

Målet i denna förordning som är att främja alternativa metoder till djurförsök, 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 65
ARTIKEL 35, RUBRIKEN OCH PUNKT 1

Nedströmsanvändares skyldighet att 
delge information

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

1. Om en annan användning föreskrivs i 
artikel 34.2 än vad som uppgivits i en 
användnings- och exponeringskategori som 
har utvärderats av tillverkaren eller 
importören, skall en anmälan lämnas in till 
kemikaliemyndigheten innan den avvikande 
användningen inleds.

Motivering

Hör ihop med ändringsförslaget som avser artikel 34.

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 35, PUNKT 2

2. Den information som vidarebefordras av 
nedströmsanvändaren skall omfatta följande 
uppgifter i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108:

Den information som vidarebefordras av 
nedströmsanvändaren skall omfatta följande 
uppgifter i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108:

a) Nedströmsanvändarens namn och 
kontaktuppgifter.

a) Nedströmsanvändarens namn och 
kontaktuppgifter.

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

b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1 eller det 
förregistreringsnummer som avses i 
artikel 26a.1, om sådant finns.

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

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

d) Tillverkarens eller importörens namn om 
detta är känt.

d) Tillverkarens eller importörens namn om 
detta är känt.

e) En kortfattad och allmän beskrivning av 
användningen.

e) En kortfattad och allmän beskrivning av 
användningen, också med de användnings- 
och exponeringskategorier som avses i 
bilaga Iaa.
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f) Ett förslag till ytterligare försök på
ryggradsdjur, om nedströmsanvändaren anser 
att detta är nödvändigt för att kunna slutföra 
sin kemikaliesäkerhetsbedömning.

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

Motivering

Hör ihop med ändringsförslaget som avser artikel 34.

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 64, PUNKT 1

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.

Motivering

En högsta gräns för mängderna är inte ändamålsenlig. Mängdrestriktionerna bör istället 
vara användningsrelaterade.

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 59, PUNKTERNA 4 OCH 5

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 den dokumentation 
som uppfyller kraven, 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
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a) synpunkter på dokumentationen och de 
föreslagna begränsningarna,

a) synpunkter på dokumentationen och de 
föreslagna begränsningarna,

b) en socioekonomisk analys, eller 
information som kan bidra till en 
socioekonomisk analys, av de föreslagna 
begränsningarna och deras för- och 
nackdelar. Den skall uppfylla kraven i 
bilaga XV.

b) en socioekonomisk analys, eller 
information som kan bidra till en 
socioekonomisk analys, av de föreslagna 
begränsningarna och deras för- och 
nackdelar. Den skall uppfylla kraven i 
bilaga XV.
ba) Kemikaliemyndigheten skall 
omgående/utan dröjsmål på sin webbplats
informera att en medlemsstat eller 
kommissionen har för avsikt att inleda ett 
begränsningsförfarande och informera 
dem som lämnat in en registrering för 
ifrågavarande ämne.

Motivering

Dokumentationen kan innehålla konfidentiell affärsinformation eller upphovsrättslig 
information. Deras innehåll hindrar inte det slutgiltiga beslutet som kan fattas och därför kan 
deras innehåll feltolkas eller missbrukas innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Begränsningar kan gälla utan tonnagebegränsningar, det vill säga under 1 ton per år. Man 
är berättigad att erhålla information från företag som gjort en registrering, men också från 
företag som inte är skyldiga att registrera sina ämnen (mindre än 1 ton per år) eller som inte 
ännu är skyldiga att registrera på grund av de olika tidsfristerna som gäller för olika 
tonnagemängder.

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 69, PUNKT 2

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

2. Kemikaliemyndigheten skall utan dröjsmål 
offentliggöra de båda kommittéernas 
yttranden på sin webbplats. De 
offentliggjorda yttrandena skall inte 
innehålla känslig affärsinformation.

Ändringsförslag 70
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 
tagen till ledtider och produktionscykler 
specifika för ansökan.
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Motivering

I samband med begränsningar/tillstånd måste man ta hänsyn till ledtider och 
produktionscyklar specifika för ansökan. I fråga om vissa användningar kan det i ett tidigt 
skede vara möjligt med rättsliga begränsningar i användningen av ett ämne medan det krävs 
mera tid för andra på grund av ledtiderna och produktionscyklerna. I besluten måste man ta 
hänsyn till dessa faktorer i syfte att begränsa kostnaderna och maximera fördelarna. 

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 116, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell, utom då tillverkaren eller 
importören i enskilda fall bevisar 
motsatsen:

Motivering

Det måste vara möjligt att i enskilda fall göra undantag från regeln att viss information inte 
är konfidentiell. I dessa exceptionella fall måste tillverkaren eller importören ha möjlighet 
att motivera att till och med information som anges i artikel 116.1 skall vara konfidentiell.

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED C

c) Ämnets Einecs-namn om sådant finns. utgår

Motivering

Uppgifter om ämnen i Einecs-förteckningen är redan offentliga. De bör inte föras in i 
ytterligare en databas. På så vis undviks dubbelarbete.

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED D

d) Fysikalisk-kemiska data om ämnet och om 
dess spridning och öde i miljön.

d) Fysikalisk-kemiska data om ämnet och om 
dess spridning och öde i miljön, såväl uppåt 
och nedåt i distributionskedjan som mellan 
samtliga aktörer i kedjan.

Motivering

Reach innebär inte konfidentialitet mellan samtliga aktörer i distributionskedjan. Detta 
måste tas i beaktande och tas med i beräkningarna.



AD\580143SV.doc 43/43 PE 355.467v03-00

SV

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED DA (nytt)

da) Namn på och adress till tidigare 
registranter av kemikalier.

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED DB (nytt)

db) Användningar som registrerats direkt 
av en nedströmsanvändare.

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 117, INLEDNINGEN OCH LED A

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 ett 
regeringsorgan i tredje land eller för en 
internationell regeringsorganisation 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 att genomföra eller 
övervaka lagstiftningen om sådana kemikalier 
som omfattas av denna förordning.

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

Motivering

I syfte att hindra olagligt användande av information bör det på ett tydligt sätt anges att 
samarbetet enligt artikel 117 endast omfattar regeringsorgan på nationell nivå och 
internationella organisationer.

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 120



PE 355.467v03-00 44/43 AD\580143SV.doc

SV

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 
enligt riktlinjer fastställda av 
kemikaliemyndigheten informera 
allmänheten om risker med ämnen, om detta 
anses nödvändigt för att skydda människors 
hälsa eller miljön.

Motivering

Information till allmänheten från nationella behöriga myndigheter bör för det första lämnas 
ut på ett samordnat sätt och inte så att varje enskild behörig myndighet lämnar ut information 
separat. För det andra bör det finnas riktlinjer för de behöriga myndigheterna om hur och i 
vilka situationer informationen skall lämnas ut, och om vilka skyddsåtgärder som skall vidtas.

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 121

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

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

Motivering

Det är framför allt små och medelstora företag samt nedströmsanvändare som behöver stöd 
vid genomförandet av REACH.
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