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KORTFATTAD MOTIVERING

Sedan kommissionen den 29 oktober 2003 lade fram sitt förslag till förordning om reformering 
av EU:s kemikaliepolitik råder det i det stora hela samförstånd om behovet av att se över de 
gällande rättsliga bestämmelserna om säker användning av kemikalier i EU. Förslaget har likväl 
mött på avsevärt motstånd när det gäller en rad detaljer. Kommissionen har framför allt fått 
kritik för den metod som valts för registrering av ämnen, eftersom denna i första hand kopplar 
ihop de nödvändiga informationskraven med de mängder i vilka ett ämne tillverkas eller 
importeras.

Lagstiftningsförslaget kommer att få ovanligt vittgående effekter. Det berör inte bara den 
kemiska industrin och dess nedströmsanvändare, utan även metallindustrin, bilindustrin, 
textilindustrin osv. Till de berörda parterna hör såväl tillverkare och distributörer som 
nedströmsanvändare och importörer, dvs. alla de som yrkesmässigt hanterar kemikalier. 
Förutom vissa större koncerner rör det sig framför allt om små och medelstora företag, 
inbegripet hantverksföretag.

Brister i kommissionens förslag

Kommissionen har mött på brett motstånd när det gäller det föreslagna systemet för 
registrering av ämnen. I kommissionens förslag kopplas omfattningen av den information som 
begärs av anmälaren till de mängder i vilka ett ämne tillverkas eller importeras. 
Informationskraven börjar gälla vid tillverkning eller import av 1 ton per år och de ökar stegvis 
vid tillverkning eller import av 10 ton per år, 100 ton per år och 1 000 ton per år.

En avgörande brist i kommissionsförslaget består i att informationskraven inte har något som 
helst samband med de konkreta risker som är förbundna med ämnena. Informationskraven ökar 
när volymgränserna överskrids, utan att detta nödvändigtvis skulle vara motiverat av en 
förhöjd risk för människor och miljö.

Detta mängdbaserade tillvägagångssätt får oönskade följder. Redan de direkta kostnaderna för 
insamling av information om ett ämne uppgår beroende på de mängdbaserade 
informationskraven till mellan 20 000 och 400 000 euro. Detta leder oundvikligen till att 
registreringskostnaderna, särskilt när det gäller låga tillverkningsvolymer, i många fall inte 
kommer att stå i ekonomiskt rimlig proportion till omsättningen. Till följd av detta måste man 
räkna med att en betydande mängd ämnen – uppskattningarna går från 20 procent till mycket 
större siffror – och produkter kommer att dras bort från marknaden. Härigenom skapar 
kommissionens system med volymgränser en felaktig urvalsgrund som baserar sig på
registreringskostnader i stället för på de risker som förknippas med ett ämne.

Föredragandens förbättringsförslag

Föredraganden föreslår därför att de av kommissionen föreslagna volymgränserna kompletteras 
med riskbaserade faktorer. I det nya konceptet betraktar man inte alla tänkbara användningar 
av ett ämne, utan kopplar snarare informationskraven samman med typiska exponeringar av 
människa och miljö, som sammanförs med vissa användningskategorier. För detta ändamål 
sammanfattas typiska belastningssituationer som kräver samma skyddsåtgärder. Härmed avses 
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människans huvudsakliga upptagningsvägar (oralt, inandning eller dermalt) och 
tillförselvägarna i miljön (luft, vatten och mark), som kompletteras med uppgifter om 
exponeringens varaktighet (enstaka gång eller kortvarig, tillfällig, upprepad eller långvarig 
exponering). Inom dessa exponeringskategorier sammanfattas enskilda användningar till 
användningsområden (industriell, yrkesmässig eller privat användning). Om alla aktörer, från 
tillverkaren till den sista nedströmsanvändaren, arbetar med dessa exponerings- och 
användningskategorier behövs för en riskbedömning på första nivån enbart grundläggande och 
tillförlitlig information om väsentliga fysikaliska och kemiska egenskaper och om de akuta 
verkningarna på människor och miljö. Ytterligare information, i synnerhet mer omfattande 
tester, bör sedan begäras beroende på den aktuella exponeringssituationen. Med ökande 
exponeringsgrad bör skärpta tids- och innehållskrav inbegripas i registreringsförfarandet.

Denna grundläggande information kommer också att göra det möjligt för 
kemikaliemyndigheten att inordna de ämnen som väntar på registrering i grupper enligt de 
risker som är förknippade med dessa och sålunda fastställa prioriteringar för registreringen. 
Även om man tillämpar detta system skall registreringen av alla de existerande ämnen som 
omfattas av Reach vara avslutad efter elva år.

Det modifierade tillvägagångssättets fördelar

I detta tillvägagångssätt bygger registreringssystemet inte på ett ämnes mängd utan på de risker 
som är förknippade med ämnet. Tillvägagångssättet skulle betydligt minska bördan i samband 
med registreringen utan att inkräkta på hälso- och miljöskyddet. Tillverkare och användare 
skulle endast behöva ta hänsyn till ett överskådligt antal kategorier i sina riskbedömningar i 
stället för till en oöverskådlig mängd olika användningar. Detta skulle minska 
nedströmsanvändarnas anmälningsplikter, underlätta informationsflödet i leveranskedjan och 
samtidigt leda till ett bättre skydd för företagshemligheter och ekonomiskt viktiga uppgifter. 
Vidare skulle flexibiliteten när det gäller ämnenas användning och tillgänglighet öka, och man 
skulle betydligt kunna begränsa den oönskade följden att ämnen försvinner från marknaderna 
enbart på grund av att testnings- och registreringskostnaderna gör dem olönsamma att 
producera. Även antalet djurförsök skulle på detta vis kunna reduceras avsevärt. Genom att 
sammanföra exponerings- och användningskategorier med krav på grundläggande information 
kan man således effektivt och mera målinriktat skydda människor och miljö, nämligen utgående 
från den faktiska exponeringen. Samtidigt minskar man företagens och myndigheternas totala 
resurskostnader och administrativa kostnader.

Om kommissionen vill nå det mål om bibehållande och ökning av den kemiska industrins 
konkurrenskraft i EU som den själv ställt upp måste Reach-förslaget vara mer genomförbart, 
praktiskt och billigt, samt rimligare med tanke på det system som föreslås. Den nya 
kemikaliepolitiken måste tjäna skyddet av människors hälsa och miljön, men även främja 
ramvillkor för investeringar och innovationer som faktiskt skapar nya arbetstillfällen och tillåter 
nya företag att växa fram, inte äventyrar redan befintliga sådana. Hit hör ett tillvägagångssätt 
för Reach som kopplar ihop informationskraven med den risk som ett ämne medför och inte 
bara med den omständigheten att man inte har all tänkbar vetenskaplig kunskap om alla ämnen. 
Med hjälp av ett ändrat system för registrering av ämnen syftar betänkandet till att uppfylla 
detta krav.
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1 Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 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) Enligt den handlingsplan som antogs 
den 4 september 2002 vid världstoppmötet i 
Johannesburg om en hållbar utveckling 
skall kemiska ämnen senast 2020 tillverkas 
och användas på ett sätt som inte skadar 
vare sig människors hälsa eller miljön.

Motivering

Den nya lagstiftningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier bör sättas in i det globala sammanhanget kring det internationella åtagande om 
kemikalier som togs vid världstoppmötet 2002 om hållbar utveckling.

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.

Motivering

Föregår det aktsamhetskrav som införs i de ändringsförslag som följer.
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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 bör utvärdera 
sådana ämnen om den har skäl att misstänka 
att de utgör en hälso- eller miljörisk.

Motivering

För att man skall kunna garantera enhetliga utvärderingskriterier måste utvärderingen av 
ämnen ske centralt genom kemikaliemyndigheten. Man bör därför stärka 
kemikaliemyndighetens ställning avsevärt, och tydligt fastställa samarbetsmekanismerna 
mellan den och de nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 4
SKÄL 15A (nytt)

(15a) Kemikaliemyndigheten måste 
garantera företagens rättsliga säkerhet och 
bör därför vara ensamt behörig att 
utvärdera risker förknippade med ämnen 
samt testresultat. Detta innebär samtidigt 
att ett företag eller en medlemsstat som 
ifrågasätter en utvärdering från 
kemikaliemyndigheten även bär 
bevisbördan.

Motivering

Det behövs enhetliga, tillförlitliga och rättssäkra villkor för utvärdering av ämnen och för 
verkställande av beslut i hela EU. Dessa kan garanteras bara genom en stark 
kemikaliemyndighet.

Ändringsförslag 5
SKÄL 16
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(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. 
Ansvaret för att aktsamhetskravet iakttas
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 och 
sprida rekommendationer längs 
distributionskedjan. Detta inbegriper bland 
annat att på ett insynsvändligt och lämpligt 
sätt beskriva, dokumentera och anmäla 
risker som hänger samman med 
tillverkningen, användningen och 
försäljningen av deras ämnen.

Motivering

Omformulering av det ursprungliga ändringsförslag 3. Tillverkarna bör vidarebefordra sina 
rekommendationer längs distributionskedjan. Användarna beslutar sedan om lämplig 
användning. Det är överflödigt att hänvisa till att det säkraste tillgängliga ämnet bör väljas, 
eftersom det är en logisk följd och krävs enligt de vidtagna åtgärderna.

Ändringsförslag 6
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 sådan information om 
dessa ämnen som behövs för en 
riskbedömning och säker användning som 
baserar sig på den faktiska exponeringen, 
om nödvändigt genom att utföra nya tester.

Motivering

För att undvika djurförsök och minska kostnaderna får det endast utföras djurförsök som 
verkligen är nödvändiga för en riskbedömning baserad på den faktiska exponeringen och 
användningen. Det är därför olämpligt att koppla omfattningen på test- och 
informationskraven till tillverknings- eller importvolymerna.
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Ändringsförslag 7
SKÄL 20

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

(20) Eftersom tillverkare och importörer av 
varor bör ha ett ansvar för sina varor är det 
lämpligt att införa en registreringsplikt för 
farliga ämnen som är avsedda att avges från 
varor. 

Motivering

Föregår ändringsförslag till artikel 6 om ämnen i varor. Hänger samman med 
ändringsförslag 53.

Ändringsförslag 8
SKÄL 21
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(21) För att tillverkare och importörer skall 
kunna fullgöra sina skyldigheter bör det i 
en bilaga i detalj redogöras för hur de 
föreskrivna 
kemikaliesäkerhetsbedömningarna skall 
genomföras. För att uppnå en rättvis 
bördefördelning med sina kunder, bör 
tillverkare och importörer i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning inte bara 
behandla sina egna användningar och de 
användningar för vilka de släpper ut sina 
ämnen på marknaden, utan också alla 
användningar som deras kunder ber dem 
att behandla.

(21) För att man på ett effektivt sätt skall 
kunna utföra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och ge 
information om den i varukedjan och för 
att ansvaret skall kunna överföras under en 
produkts hela livscykel, bör utvärderingen 
av ämnen basera sig både på de 
inneboende egenskaperna och på den 
faktiskt förväntade exponeringen i 
samband med bestämda användningar. I 
detta sammanhang är det lämpligt att 
använda sig av exponerings- och 
användningskategorier. Istället för att utgå
från enskilda produktgrupper och 
användningar är det möjligt att fastställa 
och kategorisera typiska exponeringar för 
människan och miljön oberoende av 
ämnets användning. På detta sätt kan man 
gruppera typiska exponeringssituationer 
som kräver samma skyddsåtgärder. Med 
sådana situationer avses människans 
huvudsakliga upptagningsvägar (oralt, 
inandning eller dermalt), tillförselvägarna i 
miljön (luft, vatten och mark) och 
exponeringens varaktighet (enstaka eller 
kortvarig, tillfällig, upprepad eller 
långvarig exponering). Inom dessa 
exponeringskategorier identifieras och 
grupperas ämna enligt huvudsakliga 
användningsområden (industriell, 
yrkesmässig eller privat användning) och 
acceptabla exponeringsvärden/-nivåer.

Motivering

Precisering av det ursprungliga ändringsförslag 5. Det är inte praktiskt genomförbart att 
tillverkaren av ett ämne skulle göra en särskild och detaljerad utvärdering av alla tänkbara 
användningar. Detta skulle för övrigt inte heller vara önskvärt ur nedströmsanvändarnas 
synvinkel. En alltför detaljerad beskrivning av användningarna begränsar den flexibilitet som 
nedströmsanvändarna behöver i sin användning av ämnena. I de fall då det särskilda 
exponeringsscenariet inte kan tillämpas på den aktuella användningen skulle det antingen 
behövas en omfattande överföring av (eventuellt känslig) tillämpad know-how till tillverkaren, 
eller så skulle nedströmsanvändaren bli tvungen att själv genomföra ämnesutvärderingen. Om 
man i stället för att delge information om användningsspecifika exponeringsscenarier 
förmedlade uppgifter om exponeringskategorier som är oberoende av användningen skulle 
detta problem lösas.
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Ändringsförslag 9
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 10
SKÄL 25

(25) Om tester genomförs bör det ske i 
överensstämmelse med de tillämpliga kraven 
om skydd av försöksdjur som anges i rådets 
direktiv 86/609/EEG av en 24 november

1986 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om skydd av 
djur som används för försök och andra 
vetenskapliga ändamål, och med god 
laboratoriesed enligt rådets direktiv 
87/18/EEG av den 18 december 1986 om 
harmonisering av lagar och andra 
författningar om tillämpningen av principerna 
för god laboratoriesed och kontrollen av 
tillämpningen vid prov med kemiska ämnen.

(25) Om nya tester genomförs på
ryggradsdjur bör det ske i överensstämmelse 
med de tillämpliga kraven om skydd av 
försöksdjur som anges i rådets direktiv 
86/609/EEG av den 24 november 1986 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om skydd av djur som 
används för försök och andra vetenskapliga 
ändamål, och med god laboratoriesed enligt 
rådets direktiv 87/18/EEG av den 
18 december 1986 om harmonisering av 
lagar och andra författningar om 
tillämpningen av principerna för god 
laboratoriesed och kontrollen av 
tillämpningen vid prov med kemiska ämnen.

Motivering

Kraven avseende god laboratoriesed, som medför betydligt mer arbete och högre kostnader, 
bör endast gälla nya tester som måste genomföras på ryggradsdjur. Detta skulle, utan att 
inkräkta på säkerheten, avsevärt förbättra registreringskravens kostnadseffektivitet.
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Ändringsförslag 11
SKÄL 38A (nytt)

(38a) Kommissionen är skyldig att utarbeta 
riktlinjer för efterlevnad av 
konkurrenslagstiftningen till stöd för 
företag som är medlemmar i konsortier.

Ändringsförslag 12
SKÄL 41A (nytt)

(41a) Man bör utveckla ett ändamålsenligt, 
enhetligt och riskbaserat 
kommunikationssystem i syfte att ge 
konsumenterna tillgång till den 
information och rådgivning som de 
behöver för att på ett säkert och effektivt 
sätt kunna hantera de risker som är 
förknippade med användningen av en vara 
som innehåller kemikalier. Man bör även 
överväga möjligheten att ge kompletterande 
information via webbplatser och 
utbildningskampanjer för att tillgodose 
konsumenternas rätt till information om de 
varor de använder. Detta kommer att öka 
den säkra användningen av kemikalier och 
beredningar och stärka konsumenternas 
förtroende när det gäller användningen av 
varor som innehåller kemikalier.

Motivering

Det är mycket viktigt att upprätta ett kommunikationssystem för att stärka konsumenternas 
förtroende.

Ändringsförslag 13
SKÄL 42
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(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. Även 
andra metoder för att informera 
konsumenterna om säker användning av 
ämnen och beredningar bör emellertid 
övervägas.

Ändringsförslag 14
SKÄL 43

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

(43) För att få till stånd en ansvarskedja bör 
nedströmsanvändare vara skyldiga att 
bedöma de risker som uppkommer genom 
exponering på grund av deras användningar 
av ämnen, om denna exponering inte,
åtminstone sett till exponeringskategorin,
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.

Motivering

Det är inte praktiskt genomförbart att tillverkaren av ett ämne skulle göra en särskild och 
detaljerad utvärdering av alla tänkbara användningar. Detta skulle för övrigt inte heller vara 
önskvärt ur nedströmsanvändarnas synvinkel. En alltför detaljerad beskrivning av 
användningarna eller av villkoren för säker användning begränsar den flexibilitet som 
nedströmsanvändarna behöver i sin användning av ämnena. I de fall då det särskilda 
exponeringsscenariet inte kan tillämpas på den aktuella användningen skulle det antingen 
behövas en omfattande överföring av (eventuellt känslig) tillämpad know-how till tillverkaren, 
eller så skulle nedströmsanvändaren bli tvungen att själv genomföra ämnesutvärderingen. Om 
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man i stället för att delge information om användningsspecifika exponeringsscenarier 
förmedlade uppgifter om exponeringskategorier som är oberoende av användningen skulle 
många av dessa problem kunna minskas avsevärt.

Ändringsförslag 15
Skäl 45

(45) För att underlätta tillämpningen och 
utvärderingen bör nedströmsanvändare av 
ämnen vara skyldiga att lämna viss 
information, om deras användning inte 
omfattas av villkoren i det 
exponeringsscenario som beskrivs i det 
säkerhetsblad som tillhandahållits av den 
ursprunglige tillverkaren eller importören, 
och att hålla sådan information uppdaterad.

(45) För att underlätta tillämpningen och 
utvärderingen bör nedströmsanvändare av 
ämnen vara skyldiga att lämna viss 
information, om deras användning inte 
omfattas av villkoren i det 
exponeringsscenario eller de exponerings- 
och användningskategorier som anges i det 
säkerhetsblad som tillhandahållits av den 
ursprunglige tillverkaren eller importören, 
och att hålla denna information uppdaterad.

Motivering

Omformulering av det ursprungliga ändringsförslag 12 till följd av införandet av användnings- 
och exponeringskategorier. Se detaljerad motivering till ändringsförslag 1 rörande skäl 21.

Ändringsförslag 16
SKÄL 47

(47) Ett stort antal djur skulle behöva 
användas vid testningen för att uppfylla de 
mer omfattande informationskrav som ställs 
för vissa ämnen, om man automatiskt 
tillämpade dessa informationskrav. Sådan 
testning kan vara förenad med stora 
kostnader för företagen. Det är därför 
nödvändigt att se till att framtagningen av 
sådan information anpassas till de reella 
behoven. Medlemsstaterna bör därför vid 
utvärderingen vara skyldiga att utarbeta 
förslag till beslut. Kemikaliemyndigheten 
bör fatta beslut om de testprogram som 
föreslås av tillverkare och importörer av 
sådana ämnen. Den medlemsstat där 
tillverkningen äger rum eller där 
importören är etablerad bör ansvara för 
utvärderingen av testningsförslag.

(47) Ett stort antal djur skulle behöva 
användas vid testningen för att uppfylla de 
mer omfattande informationskrav som ställs 
för vissa ämnen, om man automatiskt 
tillämpade dessa informationskrav. Sådan 
testning kan vara förenad med stora 
kostnader för företagen. Det är därför 
nödvändigt att se till att framtagningen av 
sådan information anpassas till de reella 
behoven med hänsyn till exponeringen. 
Kemikaliemyndigheten bör vid 
utvärderingen granska de 
registreringsunderlag som lämnats in av 
tillverkare och importörer och vid behov 
begära ytterligare tester.
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Motivering

Se ändringsförslagen till skälen 10 och 15a (nytt) (kemikaliemyndighetens centrala roll) samt 
29b (nytt) och 43 (till en början grundläggande information, och sedan ytterligare tester 
beroende på den faktiska exponeringen).

Ändringsförslag 17
SKÄL 54A (nytt)

(54a) Tillståndsförfarandet bör i allmänhet 
basera sig på registreringen och ta hänsyn 
till de befintliga riskhanteringsåtgärderna 
för vissa exponerings- och 
användningskategorier som nämns i den. 
Användningar som redan är tillräckligt 
kontrollerade bör undantas från 
tillståndsplikten genom allmängiltiga 
beslut (”positivlista”). Dessutom bör 
användningar av ämnen som redan 
regleras av begränsningsdirektivet 
(direktiv 76/769/EEG) eller som kommer 
att omfattas av avdelning VIII 
(begränsningar) inte regleras inom ramen 
för tillståndsförfarandet.

Motivering

Till följd av införandet av exponerings- och användningskategorier.

Ändringsförslag 18
SKÄL 55A (nytt)
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(55a) När det gäller ämnen som kan 
komma att omfattas av tillståndsplikten bör 
kemikaliemyndigheten efter registreringen 
granska huruvida användningen redan är 
tillräckligt kontrollerad, till exempel genom 
en begränsning i bilaga XVI. Om så inte är 
fallet och om det finns förutsättningar för 
begränsningar enligt avdelning VIII bör ett 
begränsningsförfarande inledas. Därefter 
bör det begränsade ämnet undantas från 
tillståndsplikten. Om kommissionens 
granskning utgör tillräcklig kontroll bör 
ämnet redan i detta skede undantas från 
tillståndsplikten. Beslutet att bevilja 
undantag får inte dröja tills ett beslut fattas 
om huruvida ämnet skall upptas i 
bilaga XIII.

Motivering

Användningen av ämnen regleras både genom begränsningsförfarandet och 
tillståndsförfarandet. De två förfarandena är inte tillräckligt anpassade till, eller avgränsade 
från, varandra. Det finns risk för inkonsekventa beslut och för dubbelarbete hos företag och 
myndigheter.

Ändringsförslag 19
SKÄL 69
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(69) Kemikaliemyndigheten spelar en viktig 
roll när det gäller att se till att 
kemikalielagstiftningen och beslutsprocessen, 
samt det vetenskapliga underlag som ligger 
till grund för denna, framstår som trovärdiga 
för alla intressenter och för allmänheten. Det 
är därför viktigt att gemenskapens 
institutioner, medlemsstaterna, allmänheten 
och berörda parter har förtroende för 
kemikaliemyndigheten. Av denna anledning 
är det väsentligt att sörja för att 
kemikaliemyndigheten är oberoende, att den 
har stor vetenskaplig, teknisk och reglerande 
kapacitet, och att den är effektiv och öppen 
för insyn.

(69) Kemikaliemyndigheten spelar en viktig 
roll när det gäller att se till att 
kemikalielagstiftningen och beslutsprocessen, 
samt det vetenskapliga underlag som ligger 
till grund för denna, framstår som trovärdiga 
för alla intressenter och för allmänheten, så
att allmänheten och alla berörda parter får 
förtroende för säkerheten hos de ämnen 
och beredningar de använder. Den spelar 
även en ledande roll när det gäller att 
samordna och upprätta kommunikationen 
kring REACH-förordningen (i synnerhet 
riskinformation till konsumenterna) och 
dess tillämpning. Det är därför viktigt att 
gemenskapens institutioner, 
medlemsstaterna, allmänheten och berörda 
parter har förtroende för 
kemikaliemyndigheten. Av denna anledning 
är det väsentligt att sörja för att 
kemikaliemyndigheten är oberoende, att den 
har stor vetenskaplig, teknisk och reglerande 
kapacitet samt god kompetens på
kommunikationsområdet, och att den är 
effektiv och öppen för insyn.

Ändringsförslag 20
SKÄL 90
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(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 åta sig 
att efter de första fem årens genomförande 
av förordningen göra en 
konsekvensbedömning för att bedöma 
huruvida förordningen uppfyller de 
ursprungliga målen och om den inre 
marknaden fortfarande fungerar väl och 
konkurrensen på den 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 så inte är fallet göra de nödvändiga ändringarna.

Ändringsförslag 21
SKÄL 91, STYCKE 1A (nytt)

Kemikaliemyndigheten och 
medlemsstaterna bör tillgängliggöra 
information i enlighet med bestämmelserna 
i direktiv 2003/4/EG och 
förordning (EG) nr 1049/2001 om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation 
samt FN/ECE:s konvention om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till 
överprövning i miljöfrågor 
(Århuskonventionen), som 
Europeiska gemenskapen är avtalsslutande 
part till.

Motivering

REACH-förordningen bör vara förenlig med Århuskonventionen (artikel 2), enligt vilken 
tillgång skall ges till miljöinformation, och som innehåller en särskild hänvisning till ämnen 
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och utsläpp samt till folkhälsan.

Ändringsförslag 22
SKÄL 100A (nytt)

(100a) Avfall, enligt definitionen i direktiv 
75/442/EEG och senare ändringar, är 
varken ämnen, beredningar eller varor 
enligt artikel 3 i denna förordning. Denna 
förordning avser endast ämnen i avfall 
genom skyldigheten att beakta 
avfallshanteringen av ett ämne som sådant, 
i en beredning eller i en vara vid 
kemikaliesäkerhetsbedömningen. Ett 
ämnes hela livscykel bör beaktas vid 
kemikaliesäkerhetsbedömningen i samband 
med registreringen och återspeglas i 
säkerhetsdatabladen. Avfallshanteringen 
av ämnen bör beaktas när 
exponeringsscenarier tas fram. Om 
materialåtervinning leder till att ett nytt 
ämne, en ny beredning eller en ny vara 
framställs genom en omvandlingsprocess 
skall dock bestämmelserna i denna 
förordning tillämpas på det nya ämnet, den 
nya beredningen eller den nya varan. 

Motivering

Här anpassas skälet till de ändringar rörande avfall och materialåtervinning som föreslås i 
artiklarna 2 och 4.

Ändringsförslag 23
SKÄL 104A (nytt)

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

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om ämnen enligt definitionen 
i artikel 3.1. Dessa bestämmelser skall, om 
så anges, gälla tillverkning, import, 
utsläppande på marknaden eller 
användning av ämnen – som sådana, eller 
ingående i beredningar eller varor.

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

Motivering

Förordningens syfte bör anges i början av texten.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 1, PUNKT 2

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

2. Denna förordning bygger på
försiktighetsprincipen1. Det är således 
tillverkarna, importörerna och 
nedströmsanvändarna som bär ansvaret för 
att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på
marknaden, importerar eller använder inte 
har några skadliga hälso- och miljöeffekter 
vid föreskriven användning. Detta 
inbegriper skyldigheten att på ett 
ändamålsenligt och insynsvänligt sätt 
beskriva, dokumentera och anmäla de 
risker som hänger samman med de 
enskilda ämnenas tillverkning och 
användning.
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_____________
1I enlighet med kommissionens 
meddelande om försiktighetsprincipen, 
KOM(2000)0001.

Motivering

Språklig förbättring av det ursprungliga ändringsförslag 17, genom att den etablerade 
juridiska termen ”föreskriven användning” läggs till. Ordet ”försäljning” stryks eftersom 
ordet ”användning” redan täcker det huvudsakliga innehållet.

Ändringsförslag 26
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
försiktighetsprincipen1.

3. I denna förordning fastställs 
bestämmelser om ämnen, beredningar och 
varor enligt definitionen i artikel 3.1. Dessa 
bestämmelser skall, om så anges, gälla 
tillverkning, import, utsläppande på
marknaden eller användning av ämnen som 
sådana, i beredningar eller i varor.

_____________
1 I enlighet med kommissionens 
meddelande om försiktighetsprincipen, 
KOM(2000)0001.

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED C, CA (nytt) och CB (nytt)

c) icke-isolerade intermediärer. c) icke-isolerade intermediärer,

ca) transport av ämnen och beredningar på
järnväg, väg eller inre vattenväg, till havs 
eller med flyg,

cb) ämnen, beredningar eller varor som 
utgör avfall enligt definitionen i rådets 
direktiv 75/442/EEG.

Motivering

Genom detta ändringsförslag blir förordningen tydligare och mer lättbegriplig. Alla undantag 
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från dess räckvidd bör samlas i artikel 2, så att företag som inte måste tillämpa förordningen 
inte måste gå igenom hela förslaget.

För att undvika dubbelarbete för företag och myndigheter bör alla ämnen som används i 
produkter som täcks av särskild gemenskapslagstiftning undantas från bestämmelserna i 
avdelningarna om registrering, utvärdering, tillstånd, gemensamt utnyttjande av data, 
information i distributionskedjan och nedströmsanvändarnas skyldigheter.

Det lämpligt att ge en allmän hänvisning till att all befintlig arbetsplatslagstiftning gäller.

Kompromissändringsförslagen till skäl 100a och artiklarna 2, 4, 4a, 7 och 8 måste behandlas 
tillsammans.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 2, PUNKT 2 

2. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av

2. Bestämmelserna i denna förordnings
avdelningar om registrering, utvärdering, 
gemensamt utnyttjande av data, 
information i distributionskedjan, 
nedströmsanvändare och tillstånd skall inte 
tillämpas på ämnen som är avsedda att 
användas i

a) rådets direktiv 89/391/EEG, a) humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
rådets förordning (EG) nr 726/2004, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/82/EG och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG,

b) livsmedel enligt förordning (EG) 
nr 178/2002, inklusive livsmedelstillsatser 
enligt rådets direktiv 89/107/EEG och 
aromer/aromämnen enligt rådets direktiv 
88/388/EEG och kommissionens beslut 
1999/217/EG,

c) djurfoder enligt förordning (EG) 
nr 178/2002, inklusive fodertillsatser enligt 
förordning (EG) nr 1831/2003 om 
fodertillsatser, samt djurfoder enligt rådets 
direktiv 82/471/EEG,

d) gemenskapens lagstiftning om transport 
av farliga ämnen och beredningar på
järnväg, väg eller inre vattenväg, till havs 
eller med flyg.

d) medicintekniska produkter enligt rådets 
direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG och 
98/79/EG,
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e) material som kommer i kontakt med 
livsmedel enligt förordning (EG) 
nr 1935/2004,

f) växtskyddsmedel enligt rådets 
direktiv 91/414/EEG,

g) biocider enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/8/EG,

h) aktiva medicintekniska produkter för 
implantation enligt rådets direktiv 
90/385/EEG och 93/68/EEG,

i) medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik enligt direktiv 98/79/EG,

j) batterier och ackumulatorer enligt 
direktiv 91/157/EG (eller ... numret på det 
nya direktivet om batterier).
Förteckningen över undantagna ämnen 
kan på kemikaliemyndighetens 
rekommendation eller kommissionens 
initiativ ändras genom ett beslut som 
kommissionen fattar i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Motivering

Genom detta ändringsförslag blir förordningen tydligare och mer lättbegriplig. Alla undantag 
från dess räckvidd bör samlas i artikel 2, så att företag som inte måste tillämpa förordningen 
inte måste gå igenom hela förslaget.

För att undvika dubbelarbete för företag och myndigheter bör alla ämnen som används i 
produkter som täcks av särskild gemenskapslagstiftning undantas från bestämmelserna i 
avdelningarna om registrering, utvärdering, tillstånd, gemensamt utnyttjande av data, 
information i distributionskedjan och nedströmsanvändarnas skyldigheter.

Det lämpligt att ge en allmän hänvisning till att all befintlig arbetsplatslagstiftning gäller.

Kompromissändringsförslagen till skäl 100a och artiklarna 2, 4, 4a, 7 och 8 måste behandlas 
tillsammans.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 2, PUNKTERNA 2A och 2B (nya)
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2a. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av gemenskapens 
arbetsplatslagstiftning.

2b. 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 vissa eller 
alla beståndsdelar som ingår i sådana 
produkter, och
b) förbud mot marknadsföring av 
kosmetiska produkter då vissa eller alla 
beståndsdelar i dessa, alternativt 
slutprodukten, har utprovats på djur.

Sådana ämnen som används som 
beståndsdelar i kosmetiska produkter och 
som omfattas av denna förordning får inte 
utprovas på djur i samband med 
utvärderingar av de ämnena enligt denna 
förordning utöver sådana djurförsök som 
är tillåtna enligt rådets 
direktiv 76/768/EEG.

Motivering

Genom detta ändringsförslag blir förordningen tydligare och mer lättbegriplig. Alla undantag 
från dess räckvidd bör samlas i artikel 2, så att företag som inte måste tillämpa förordningen 
inte måste gå igenom hela förslaget.

För att undvika dubbelarbete för företag och myndigheter bör alla ämnen som används i 
produkter som täcks av särskild gemenskapslagstiftning undantas från bestämmelserna i 
avdelningarna om registrering, utvärdering, tillstånd, information i distributionskedjan och 
nedströmsanvändarnas skyldigheter.

Det lämpligt att ge en allmän hänvisning till att all befintlig arbetsplatslagstiftning gäller.

Kompromissändringsförslagen till skäl 100a och artiklarna 2, 4, 4a, 7 och 8 måste behandlas 
tillsammans.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 3, PUNKT 1A (ny)
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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.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 3, PUNKT 2

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

2. beredning: blandning eller lösning som 
består av två eller flera ämnen. 
Metallegeringar är särskilda typer av 
beredningar.

Om det finns anledning att misstänka att 
en metallegering har andra egenskaper än 
vad som kan förväntas på grundval av de 
enskilda beståndsdelarna måste det finnas 
möjlighet att utvärdera legeringen med 
beaktande av dess specifika egenskaper.

Motivering

Legeringar är beredningar och måste därför inte registreras i sig, även om deras enskilda 
beståndsdelar (metaller) måste registreras. Legeringar kan emellertid ha andra egenskaper än 
vad som kan förväntas på grundval av beståndsdelarna, eftersom de ämnen som finns i dem 
(metaller) smälter ihop till en ny, inte längre lösligt kristallgitter. Det bör därför finnas 
möjlighet att utvärdera själva legeringen om det finns anledning att misstänka att dess 
egenskaper skiljer sig från dem som framgår vid en undersökning av de enskilda 
beståndsdelarna.

Ändringsförslag 32
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ARTIKEL 3, PUNKT 3

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. 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. Komplexa 
produkter som består av fler än en vara 
utgör en samling varor. Skyldigheterna 
avseende varor enligt denna förordning 
gäller varor när de säljs mellan olika 
rättssubjekt.

Motivering

Det måste klargöras vad som utgör en vara, i synnerhet när det gäller komplexa produkter som 
faktiskt är en samling varor. Genom det föreslagna klargörandet skulle man säkerställa att 
åtgärder vidtas så tidigt som möjligt i distributionskedjan, i enlighet med de skyldigheter som 
stadgas i REACH, och på så sätt undvika att skyldigheterna skjuts nedåt i denna kedja.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 3, PUNKT 4, STYCKE 1

4. polymer: ett ämne bestående av molekyler 
som är uppbyggda av en sekvens av en eller 
flera typer av monomerenheter. Molekylerna 
skall vara fördelade över en rad 
molekylvikter, där skillnaden i molekylvikt 
främst kan hänföras till skillnader i antalet 
monomerenheter. En polymer utgörs av

4. polymer: ett ämne bestående av molekyler 
som är uppbyggda av en sekvens av en eller 
flera typer av monomerenheter och utgörs av 
en enkel viktmajoritet molekyler som 
innehåller åtminstone tre monomerenheter 
bundna till åtminstone en annan 
monomerenhet eller annan reaktant, och 
som består av mindre än en enkel 
viktmajoritet molekyler med samma 
molekylvikt. Molekylerna skall vara 
fördelade över en rad molekylvikter, där 
skillnaden i molekylvikt främst kan hänföras 
till skillnader i antalet monomerenheter.

a) en enkel viktmajoritet molekyler som 
innehåller åtminstone tre monomerenheter 
kovalent bundna till åtminstone en annan 
monomerenhet eller annan reaktant, 
b) mindre än en enkel viktmajoritet 
molekyler med samma molekylvikt. 
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Motivering

Ovanstående definition av begreppet polymer är egentligen OECD:s definition som även ingår 
i direktiv 92/32/EEG och betraktas som ”standarddefinition”, varför den bör bibehållas.

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 3, PUNKT 12A (ny)

12a. användningskategorier: 
kategorisering av användningar i enlighet 
med avsnitt 5 i bilaga IV utifrån följande 
indelning: industriell användning, 
yrkesmässig användning och privat 
användning.

Motivering

Genom begreppen användnings- och exponeringskategori systematiseras och avgränsas 
informationskraven. Dessutom underlättas kommunikationen i produktkedjan. Istället för att 
utgå från produktgrupper kan man fastställa och kategorisera typiska exponeringar av 
människor och miljö oberoende av användningen av ett ämne. En detaljerad beskrivning ges i 
ändringsförslagen till bilaga Ib a (ny).

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 3, PUNKT 12B (ny)

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

Motivering

Genom begreppen användnings- och exponeringskategorier systematiseras och avgränsas 
informationskraven. Dessutom underlättas kommunikationen i produktkedjan. Se 
ändringsförslaget rörande artikel 3.12a för en utförligare motivering.

Ändringsförslag 36
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ARTIKEL 3, PUNKT 12C (ny)

12c. exponeringsscenario: beskrivning av 
de konkreta skyddsåtgärderna för 
människa och miljö samt av de särskilda 
villkoren för tillverkning och användning 
av ett ämne under hela livscykeln.

Motivering

Ett exponeringsscenario beskriver i motsats till användnings- och exponeringskategorierna de 
särskilda villkoren för användningen av ett ämne, särskilt de konkreta skyddsåtgärderna.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 3, PUNKT 14, stycke 1

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 3, PUNKT 14a (ny)

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

Motivering

I den föreslagna förordningen undantar man naturliga ämnen från registreringsplikten såvida 
de inte modifierats kemiskt vid tillverkningen. Trots att cellulosafiber utvinns genom en kemisk 
process förblir dess struktur oförändrad. Följaktligen bör alla slag av processer för 
framställning av cellulosafibrer omfattas av detta undantag.
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Ändringsförslag 39
ARTIKEL 3, PUNKT 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 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, men inte släppts ut 
på marknaden av tillverkaren eller 
importören någon gång under de 15 år som 
föregår förordningens ikraftträdande.

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) 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,

Motivering

Alla ämnen som ingår i EINECS bör betraktas som potentiella infasningsämnen. Det behövs 
inga administrativa förfaranden som bevisar eller bekräftar att ämnet tillverkats i eller 
importerats till EU inom 15 år.

Tillverkare och importörer kan behålla ämnets infasningsstatus och därför dra nytta av 
övergångsperioderna för infasningsämnen om de anmäler ämnet i enlighet med 
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artikel 22a (ny) till ämnesregistret.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 3, PUNKT 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 eller 
vidareutveckling av ett ämne som sådant 
eller i beredningar eller varor, varvid 
pilotanläggningar eller produktionsförsök 
används för att utveckla 
produktionsprocessen och/eller testa 
användningsområden för ämnet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag klargörs det att produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling kan täcka ämnen som sådana, i beredningar eller i varor. Hänger samman med 
ändringsförslag 13, 14 och 15.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 3, PUNKT 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 42
ARTIKEL 3, PUNKT 25
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25. identifierad användning: avsiktlig 
användning av ett ämne – som sådant eller 
ingående i en beredning – eller användning av 
en beredning av en aktör i 
distributionskedjan, även dennes egen 
användning eller sådan användning som 
denne får kännedom om genom skriftlig 
information från en omedelbar 
nedströmsanvändare och som omfattas av ett 
säkerhetsdatablad som vidarebefordras till 
den berörda nedströmsanvändaren.

25. identifierad användning: avsiktlig 
användning av ett ämne – som sådant eller 
ingående i en beredning – eller användning av 
en beredning av en aktör i
distributionskedjan, även dennes egen 
användning eller sådan användning som 
denne får kännedom om genom skriftlig 
information från en omedelbar 
nedströmsanvändare och som omfattas av ett 
säkerhetsdatablad som vidarebefordras till 
den berörda nedströmsanvändaren. Den 
identifierade användningen skall anges i 
form av användnings- och 
exponeringskategorier.

Motivering

Omformulering av det ursprungliga ändringsförslag 34. ”Identifierad användning” anges 
enbart i form av användnings- och exponeringskategorier. Detta är särskilt viktigt för små och 
medelstora företag eftersom det innebär att systemet blir lättare att administrera och att 
tillverknings- och företagshemligheter skyddas.

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. kärninformation: grundläggande 
information för prioritering av ämnen på
grundval av deras inneboende egenskaper, 
exponering och användning enligt 
bilaga Ic (användningskategorier), 
bilaga Id (exponering), bilaga IV och 
bilaga V.

Motivering

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

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)
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29a. små och medelstora företag: små och 
medelstora företag enligt definitionen i 
rekommendation nr 2003/361/EG av den 
6 maj 2003.

Motivering

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

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 3, PUNKT 29B (ny)

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

Motivering

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

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 3, PUNKT 29C (ny)

29c. metallegering: ett metallmaterial som 
är homogent på makroskopisk nivå och 
som består av två eller flera kemiska 
beståndsdelar som är bundna till varandra 
på sådant sätt att de inte kan skiljas åt 
genom mekanisk påverkan.

Motivering

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

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 4, PUNKT 1
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1. Bestämmelserna i denna avdelning skall 
inte tillämpas om ämnet används

utgår

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

b) som livsmedelstillsats enligt rådets 
direktiv 89/107/EEG3,

c) som aromämne i livsmedel enligt rådets 
direktiv 1999/217/EEG4,

d) som fodertillsats enligt rådets 
direktiv 70/524/EEG5,

e) i djurfoder enligt rådets 
direktiv 82/471/EEG6.

____________
1 EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.
2 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.
3 EGT L 40, 11.2.1989, s. 27.
4 EGT L 84, 27.3.1999, s. 1.
5 EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.
6 EGT L 213, 21.7.1982, s. 8.

Motivering

Genom detta ändringsförslag blir förordningen tydligare och mer lättbegriplig. Då undantagen 
flyttas till artikel 2 måste artikel 4 ändras.

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.

Kompromissändringsförslagen till skäl 100a och artiklarna 2, 4, 4a, 7 och 8 måste behandlas 
tillsammans.

Ändringsförslag 48
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 materialåtervinns i 
gemenskapen av en annan tillverkare eller 
importör, om denne kan visa att

Motivering

Genom detta ändringsförslag blir förordningen tydligare och mer lättbegriplig. Då undantagen 
flyttas till artikel 2 måste artikel 4 ändras.

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.

Kompromissändringsförslagen till skäl 100a och artiklarna 2, 4, 4a, 7 och 8 måste behandlas 
tillsammans.

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a

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 undantas från den registreringsplikt 
som fastställs i artiklarna 5, 6, 15, 16 och 
19 under en femårsperiod, förutsatt att 
tillverkaren eller importören delger 
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.
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(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 
en vara. Kundens/kundernas eller 
anmälarens personal skall hantera ämnet 
under rimligen kontrollerade betingelser. 
De kvantiteter som återstår av ämnet när 
undantagsperioden löper ut eller 
forskningsverksamheten avslutas, beroende 
på vilket som är tidigast, skall samlas in för 
att bortskaffas.
2. Kemikaliemyndigheten skall tilldela 
anmälan ett nummer och ett 
anmälningsdatum, vilket skall vara det 
datum då myndigheten mottagit anmälan, 
och skall genast delge den berörda 
tillverkaren eller importören detta nummer 
och datum. Vidare skall 
kemikaliemyndigheten vidarebefordra den 
anmälda informationen samt ovannämnda 
nummer och datum till den behöriga 
myndigheten i varje medlemsstat där ämnet 
tillverkas, importeras eller används för 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling. 
3. Kemikaliemyndigheten kan på begäran 
av tillverkaren eller importören förlänga 
den femåriga undantagsperioden med 
ytterligare högst tio år om tillverkaren eller 
importören kan visa att en sådan 
förlängning behövs för forsknings- och 
utvecklingsprogrammet. Anmälaren får 
överklaga alla negativa beslut i detta 
hänseende enligt artiklarna 87–89.
4. Kemikaliemyndigheten och de behöriga
myndigheterna i respektive medlemsstater 
skall alltid hålla den inlämnade 
informationen konfidentiell i enlighet med 
punkt 1.

Motivering
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Detta ändringsförslag uppmuntrar till produkt- och processinriktad forskning och utveckling 
genom att förenkla de krav som fastställs i kommissionens förslag och skapa möjligheter för 
nedströmsanvändare samtidigt som myndigheterna fortfarande har möjlighet att ingripa. Det 
borde räcka att veta var den produkt- och processinriktade forskningen och utvecklingen sker 
så att myndigheterna vet vem de skall vända sig till i oroväckande fall och således kan agera 
snabbt. 

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 5, PUNKT 1A (ny)

1a. Ämnen som ingår i en beredning skall 
undantas från registreringskravet enligt 
punkt 1 om ämnets koncentration i 
beredningen är mindre än den minsta 
koncentration som anges 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 %, om ämnet uppfyller kriterierna i 
bilaga XII.

Motivering

De referensgränser som anges i artikel 13 övertas för ämnen och beredningar. Utan 
referensgränser skulle man vara tvungen att registrera även minsta spår av ett ämne, vilket 
vore orimligt.

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 5, PUNKT 2
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2. Artiklarna 15 och 16 skall inte gälla för 
isolerade intermediärer som används på plats 
eller transporteras.

2. Artiklarna 15 och 16 skall inte gälla för 
isolerade intermediärer som används på plats 
eller transporteras. För registreringar av 
ämnen i kvantiteter på 1–10 ton för vilka 
dokumentationen om faror innehåller all 
information som anges i bilaga V behöver 
ingen avgift erläggas. Ingen avgift behöver 
heller erläggas för registreringar av ämnen 
i kvantiteter på 10–100 ton för vilka 
dokumentationen om faror innehåller all 
information som anges i bilagorna V och 
VI.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att uppmuntra till inlämning av fullständiga uppgifter över 
ämnen i kvantiteter på 1–100 ton, då mer information än vad kommissionen föreslagit kommer 
att framställas för ämnen i kvantiteter på 1–10 ton, till förmån för folkhälsan och miljön, 
samtidigt som totalkostnaden för små och medelstora företag minskar och blir mer 
proportionerlig.

Dessa två delar av registreringsunderlaget kommer

– för det första att hjälpa företag att använda sina tillgängliga uppgifter, se över dem och dra 
lämpliga slutsatser om riskhantering, vilket leder till kvalitativt bättre säkerhetsdatablad för 
och säker användning av ämnen som klassificeras som farliga,

– för det andra att underlätta för kemikaliemyndigheten att göra en screening för att identifiera 
ämnen som kan utgöra allvarliga hälso- eller miljörisker och om vilka mer uppgifter som måste 
tas fram.

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 5, PUNKT 3, STYCKE 1

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 en aktör längre upp i 
distributionskedjan eller andra icke-
registrerade ämnen om båda dessa villkor är 
uppfyllda, såvida inte monomererna 
uppstår genom syntes och är icke-
isolerbara:
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Motivering

Vissa monomerer uppstår i en produktionsprocess och reagerar genast på nytt. Det är därför 
omöjligt att genomföra en registrering till en rimlig kostnad.

Om en monomer eller ett annat icke-registrerat ämne redan har registrerats av den 
ursprungliga tillverkaren eller dennes utsedda företrädare kan tillverkaren av polymerer dock 
använda sig av denna registrering, förutsatt att registranten anger att ämnet används vid 
tillverkningen av polymerer.

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 5, PUNKT 3, LED B, STYCKE 1A (nytt)

Vid anmälan om en sådan monomer eller 
annat ämne skall följande information 
ingå i det formulär som myndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:
i) Tillverkarens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.

ii) Uppgift om monomerens eller ämnets 
identitet i enlighet med avsnitt 2 i 
bilaga IV.

iii) Ämnets klassificering.

iv) En kortfattad beskrivning av 
polymerens användning.

Motivering

Tillverkarna och importörerna av polymerer släpper inte ut monomerer eller andra ämnen som 
ingår i polymererna på EU-marknaden. Detta skiljer dem från tillverkarna och importörerna 
av monomerer/ämnen, som däremot släpper ut monomerer/ämnen på EU-marknaden. 
Polymerernas egenskaper gör att de medför endast begränsade risker för folkhälsan och 
miljön.

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 5, PUNKT 3, LED BA (nytt)

ba) En registrering enligt denna avdelning 
skall göras för icke-registrerade 
monomerer som tillverkas eller importeras 
i mängder på mer än 1 000 ton per år. 
Förutom den information som anges ovan 
skall registreringen även inbegripa sådan 
information som avses i bilaga V.
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Motivering

Ingenting verkar tala för att de monomerer eller andra ämnen som ingår i polymerer borde 
omfattas av hela registreringsförfarandet enligt REACH. Det är därför på sin plats med 
mindre stränga krav på anmälan och registrering av på dessa monomerer/ämnen.

Ändringsförslag 55
Artikel 5, punkt 4, STYCKE 1A (nytt)

Avgiften skall anpassas till den aktuella 
typen av registreringsunderlag.

Motivering

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

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED A

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

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

Motivering

Hänvisningen till varutyp bör strykas. I artikel 6.1 a (ny) ges en hänvisning till 
direktiv 67/548/EEG.

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED B

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

b) Ämnets halt i den aktuella varan 
överskrider 0,1 viktprocent. När man 
bestämmer halten av ett ämne i en vara 
skall beståndsdelarna i en sammansatt vara 
beaktas separat. Samma gäller för skikt 
som anbringats på en varas yta. Närmare 
föreskrifter skall ges i riktlinjer.

Motivering

Hänvisningen till varutyp bör strykas. I artikel 6.1 a (ny) ges en hänvisning till 
direktiv 67/548/EEG.
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Ändringsförslag 58
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) Ämnet är inte undantaget från 
registreringsskyldigheten.

Motivering

Hänvisningen till varutyp bör strykas. I artikel 6.1 a (ny) ges en hänvisning till 
direktiv 67/548/EEG.

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) Ämnet har inte registrerats för denna 
användning av någon aktör längre upp i 
distributionskedjan.

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 6, PUNKT 1A (ny)

1a. Registrering enligt punkt 1 krävs inte 
för ett ämne i en beredning om dess 
koncentration 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.

Motivering

Här införs skiljekriterier.

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 6, PUNKT 1A (ny)
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1a. Kommissionen skall senast inom tre 
månader efter den tidsfrist som anges i 
artikel 21.3 anta riktlinjer för att klarlägga 
vad som omfattas av begreppet ”varutyp”.

Ändringsförslag 62
Artikel 6, PUNKTERNA 2, 3 och 4

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

utgår

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.
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:
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.
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.

Motivering

Punkterna 2–4 är opraktiska och det är svårt att genomdriva efterlevnad av dem. Många 
definitioner saknas eller är alltför vagt formulerade (t.ex. ”varutyp”, ”får veta”, eller 
”sannolikt avges”). Dessutom bör bestämmelserna ta bättre hänsyn till internationella 
handelsavtal.

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 6, PUNKTERNA 5, 6 och 7

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

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

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

6. Punkt 1 skall gälla sex månader efter den 
tidsfrist som anges i artikel 21.3.

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

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

Motivering

Punkterna 2–4 är opraktiska och det är svårt att genomdriva efterlevnad av dem. Många 
definitioner saknas eller är alltför vagt formulerade (t.ex. ”varutyp”, ”får veta”, eller 
”sannolikt avges”). Dessutom bör bestämmelserna ta bättre hänsyn till internationella 
handelsavtal.

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 6B (ny), RUBRIK

Överföring och delning av registreringar 
och ”gruppregistreringar”
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Ändringsförslag 65
ARTIKEL 6B (ny), PUNKT 1

1. De rättigheter som förvärvas genom en 
registrering kan både överföras och delas. 
Förvärvaren tar över den ursprungliga 
registrantens rättigheter och skyldigheter. 
Om en registrering delas skall 
kemikaliemyndigheten förse den nya 
innehavaren 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. Det måste vara möjligt att dela de 
rättigheter som är kopplade till registreringen i de fall då bara en del av ett företag övergår i 
ny ägo. Eftersom varje tillverkare eller importör måste uppvisa ett registreringsnummer som 
bevis på registreringsstatus, måste kemikaliemyndigheten i dessa fall förse den nya 
innehavaren med ett nytt registreringsnummer.

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 6B (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. På motsvarande sätt kan 
dotterbolaget göra och bibehålla en 
registrering för moderbolagets eller andra 
dotterbolags räkning. I sådana fall krävs 
endast en registrering. Den juridiska 
person som utses för gruppregistreringen 
skall ansvara för att skyldigheterna enligt 
denna förordning uppfylls.

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 6B (ny), PUNKT 3
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3. Punkt 2 skall gälla även om 
moderbolaget eller dotterbolaget inte är 
etablerat i Europeiska unionen. Den 
juridiska person som utses för 
gruppregistreringen måste emellertid vara 
etablerad 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 del av antingen 
koncernens moderbolag eller ett dotterbolag. Den föreslagna gruppregistreringen vore en 
lämplig lösning för att minska kostnaderna och byråkratin.

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 7

Artikel 7 utgår

Undantag från den allmänna 
registreringsplikten för produkt- och 

processinriktad forskning och utveckling

(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.
(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.



PE 357.851v02-00 44/173 AD\580429SV.doc

SV

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.

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

(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.

Motivering

Detta ändringsförslag uppmuntrar till produkt- och processinriktad forskning och utveckling 
genom att förenkla de krav som fastställs i kommissionens förslag och skapa möjligheter för 
nedströmsanvändare samtidigt som myndigheterna fortfarande har möjlighet att ingripa. Det 
borde räcka att veta var den produkt- och processinriktade forskningen och utvecklingen sker, 
så att myndigheterna vet vem de skall vända sig till i oroväckande fall och således kan agera 
snabbt.

Bestämmelserna för produkt- och processinriktad forskning och utveckling bör placeras i 
början av avdelning III som en ny artikel 4a, eftersom de innehåller ett allmänt undantag från 
registreringsplikten. Artikel 7 måste följaktligen utgå.

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 8

Artikel 8 utgår

Ämnen som ingår i växtskyddsmedel och 
biocidprodukter
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Motivering

En konsekvens av att undantagen flyttas till artikel 2.

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 9

Om registrering krävs enligt artikel 5 eller 
artikel 6.1 eller 6.4 skall 
registreringsunderlaget omfatta följande 
information i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108:

Registreringsunderlag som skall lämnas till 
kemikaliemyndigheten enligt artiklarna 5 
eller 6 skall omfatta följande information i 
det formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:

a) Teknisk dokumentation med a) Enskild dokumentation med

i) uppgift om tillverkarens eller importörens 
namn och adress i enlighet med avsnitt 1 i 
bilaga IV,

i) uppgift om tillverkarens eller importörens 
namn och adress i enlighet med avsnitt 1 i 
bilaga IV,

ii) uppgift om ämnets identitet i enlighet med 
avsnitt 2 i bilaga IV,

ii) uppgift om ämnets identitet i enlighet med 
avsnitt 2 i bilaga IV,

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 och särskilt peka ut de 
användningar registranten avråder från,

iv) uppgift om ämnets klassificering och 
märkning i enlighet med avsnitt 4 i 
bilaga IV,

iv) information om användnings- och
exponeringskategorier i enlighet med avsnitt 
5 i bilaga IV.

v) riktlinjer för säker användning av ämnet 
i enlighet med avsnitt 5 i bilaga IV,

vi) sammanfattning av den information 
som framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilagorna V–IX,
vii) en fyllig rapportsammanfattning av 
den information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
V–IX, om detta krävs enligt bilaga I,
viii) en angivelse av huruvida information 
har tagits fram genom försök på
ryggradsdjur eller inte, 
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ix) förslag till testning då detta krävs i 
enlighet med bilagorna V–IX, 
x) ett uttalande från tillverkaren eller 
importören om huruvida denne går med på
att, mot betalning, dela sina 
sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,

b) en kemikaliesäkerhetsrapport när så
krävs enligt artikel 13.

b) Dokumentation om faror, som 
innehåller
i) uppgifter om undersökningar eller en 
fyllig sammanfattning av den information 
som framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i artiklarna 11–13,
ii) uppgifter om undersökningar eller en 
sammanfattning av all annan information 
som följer av tillämpningen av 
artiklarna 11 och 12, 
iii) testningsförslag då detta krävs enligt 
artiklarna 11–13,

iv) en angivelse om huruvida information 
har tagits fram genom försök på
ryggradsdjur eller inte,
v) en förklaring om huruvida 
undersökningar, rapportsammanfattningar 
och fylliga rapportsammanfattningar av 
informationen om tester som inte omfattar 
ryggradsdjur mot betalning kan delas med 
nya registranter inom 15 år efter det att 
registreringsunderlaget har lämnats in,

vi) en bekräftelse på att registranten är 
ägare till de ursprungliga undersökningar 
som lämnats in eller som ligger till grund 
för de inlämnade 
rapportsammanfattningarna eller fylliga 
rapportsammanfattningarna eller ett 
skriftligt samtycke från ägaren till de 
ursprungliga undersökningarna till att 
registranten åberopar dem (fullmakt),

c) ämnets faroklassificering och märkning 
i enlighet med avsnitt 4 i bilaga IV,
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d) en kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet 
med artikel 13 för ämnen i mängder på
minst 10 ton per år,

e) ett säkerhetsdatablad, om så krävs i 
enlighet med artikel 29, eller, i annat fall, 
de riktlinjer om säker användning som 
anges i bilaga Ic (ny) samt uppgifter om 
vilka data som registranten anser vara 
konfidentiella.

Motivering

I detta ändringsförslag fastslås det vilken information som skall lämnas in:

1. Den enskilda dokumentationen är ingen nyhet jämfört med kommissionens förslag, den 
inbegriper bara information om företagets identitet, ämnena och användningarna.

Viss grundläggande exponeringsinformation måste avges, något som skulle hjälpa tillverkare 
och importörer av ämnen, särskilt när det rör sig om mängder på 1–100 ton, att utarbeta 
kemikaliesäkerhetsrapporten/riktlinjerna för säker användning. 

2. Dokumentationen om faror är inte heller någon nyhet jämfört med kommissionens text, och i 
artikel 11 står det vad den skall innehålla i samband med bilagorna om testning. 

3. Klassificeringen och märkningen av farliga ämnen är här, som i kommissionens förslag, en 
separat del av registreringsunderlaget.

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 9, LED BA (nytt)

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

Motivering

OECD:s program för kemikalier som tillverkas i stora volymer, ”HPV Chemicals Programme”
ligger till grund för en lyckad insamling och granskning av uppgifter om hälso- och 
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miljöeffekterna av ämnen i stora volymer som tillverkas eller importeras av OECD-
medlemmarna. Att använda information som tagits fram genom detta system stämmer överens 
med registreringskraven enligt REACH, vilket skulle förhindra onödigt dubbelarbete och 
kostsamt framtagande av uppgifter, särskilt i fall då det skulle medföra tester på ryggradsdjur. 
Dessutom skulle allmänheten snabbare få tillgång till välunderbyggd information.

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 10, rubrik

Gemensamt inlämnande av data av 
medlemmar i konsortier

Förhandregistrering och bildande av
konsortier på frivillig basis

Motivering

Bildandet av konsortier bör uppmuntras eftersom det ger rättskraft åt den så kallade 
förhandsregistreringsfasen. Deltagarna i ett konsortium bör betala en skälig del av 
registreringsavgiften.

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 10, PUNKT -1 (ny)

-1. Om två eller flera tillverkare har för 
avsikt att i gemenskapen tillverka samma 
ämne och/eller två eller flera importörer 
har för avsikt att importera samma ämne 
till gemenskapen skall registreringen helst 
göras av en enda tillverkare eller importör.

Övriga tillverkare och/eller importörer får, 
under förutsättning att de lämnar in den 
information som avses i artikel 9 a i, 
hänvisa till denna registrering i dess helhet 
eller delar av den, om de fått skriftligt 
samtycke till detta av den tillverkare eller 
importör som gjort registreringen. Sådant 
samtycke skall beviljas under förutsättning 
att artikel 25 är tillämplig.

Information av det slag som avses i 
artikel 9 a vi skall lämnas separat endast 
om sådan information redan finns 
tillgänglig eller om andra väsentliga skäl 
talar mot en hänvisning till den redan 
genomförda registreringen.
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Om hänvisning görs till hela den tidigare 
registrering skall kemikaliemyndigheten på
begäran av de tillverkare/importörer som 
gör hänvisningen tilldela de deltagande 
tillverkarna eller importörerna samma 
registreringsnummer.

Om det endast delvis hänvisas till en redan 
gjord registrering skall den information 
som saknas inlämnas separat.

Motivering

Här ges tillverkare och/eller importörer rätt att hänvisa till andra registreringar och slipper på
så sätt lämna in egen dokumentation. Detta innebär en lättnad framför allt för små och 
medelstora företag, som då kan bespara sig det omständliga arbetet med att ta fram 
dokumentation.

Att medgivande krävs för en sådan hänvisning, i enlighet med artikel 25, utgör en garanti för 
att uppgifter om tester på ryggradsdjur inte upprepas och att dessa uppgifter avges bara en 
enda gång.

Denna bestämmelse innebär en praktisk tillämpning av principen ”ett ämne – en registrering”
(upp till och inbegripet samma registreringsnummer). 

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Två eller flera tillverkare i gemenskapen 
och/eller två eller flera importörer kan i 
registreringssyfte bilda ett konsortium. En 
tillverkare, importör eller tredje part som, 
med de andra tillverkarnas och/eller 
importörernas och/eller tredje parternas 
tillstånd, agerar på deras vägnar skall lämna 
in delar av registreringsunderlaget enligt 
följande:

Motivering

Det behövs riktlinjer till stöd för när företagen bildar konsortier och arbetar i dem, samt för att 
hindra eventuella brott mot konkurrenslagstiftningen i samband med detta.
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Ändringsförslag 75
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 2

Varje medlem i konsortiet skall lämna in 
den information som anges i artikel 9 a 
i–iii och viii.

utgår

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 3

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

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

Varje konsortium kan gemensamt lämna in 
den information som anges i artikel 9 a 
i–iii.

Motivering

Då informationen lämnas in gemensamt måste det räcka med att en tillverkare eller importör 
som agerar på de övriga konsortiemedlemmarnas vägnar avger en förklaring enligt 
artikel 9 a viii.

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 4

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

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

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 4A (nytt)

Kommissionen skall utarbeta riktlinjer för 
efterlevnad av konkurrenslagstiftningen till 
stöd för tillverkare och importörer som är 
medlemmar i konsortier.
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Motivering

Det behövs riktlinjer för att göra det lättare för tillverkare och importörer att bilda konsortier 
samt underlätta deras arbete. Sådana riktlinjer är också mycket viktiga som incitament för 
bildandet av konsortier, eftersom den rättsliga situationen skulle vara extremt osäker utan dem.

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 10, PUNKT 1A (ny)

1a. Kemikaliemyndigheten skall senast en 
månad efter det att 
förhandsregistreringsfasen avslutats 
offentliggöra förteckningen över de ämnen 
som anmälts i enlighet med punkt 1.

Motivering

Bildandet av konsortier bör uppmuntras eftersom det ger rättskraft åt den så kallade 
förhandsregistreringsfasen. Deltagarna i ett konsortium bör betala en skälig del av 
registreringsavgiften.

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 10, PUNKT 1B (ny)

1b. Tillverkare och importörer av samma 
ämne kan om de så önskar bilda ett 
konsortium.
Den tillverkare eller importör som agerar 
på de andra konsortiemedlemmarnas 
vägnar skall lämna in de uppgifter som 
anges i artikel 9 a, led iv, vi, vii och ix.
Konsortiemedlemmarna får själva 
bestämma huruvida de vill lämna de 
uppgifter som anges i artikel 9 a v och 9 b 
var för sig eller om en enda tillverkare eller 
importör skall lämna in dessa uppgifter på
de övrigas vägnar.

Motivering

Bildandet av konsortier bör uppmuntras eftersom det ger rättskraft åt den så kallade 
förhandsregistreringsfasen. Deltagarna i ett konsortium bör betala en skälig del av 
registreringsavgiften.

Ändringsförslag 81
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ARTIKEL 10, PUNKT 2

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

utgår

Motivering

Flyttad till artikel 5.4.

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 10, PUNKT 2A (ny)

2a. Det skall utarbetas tydliga riktlinjer för 
konsortiets funktionssätt. Dessa riktlinjer 
måste beakta följande:

a) WTO-reglerna.
b) En korrekt fördelning av kostnaderna 
för tester, utarbetande av rapporterna och 
konsortiets driftskostnader.

c) Garanti för att vissa specifika 
användningar hålls konfidentiella.

d) Möjlighet för nedströmsanvändare att 
anmäla sina användningar i ett tidigt 
skede.

e) En uppförandekod för tredje parter.

Motivering

För såväl stora som små och medelstora företag är det viktigt att företrädas av en tredje part. 
Detta skulle utan tvivel uppmuntra små och medelstora företag att delta i konsortier, eftersom 
de ofta saknar de erfordrade expertkunskaperna. Dessutom är det viktigt att tydliga regler
ställs upp för konsortiernas funktionssätt:

- I enlighet med WTO-reglerna.

- Konsortierna bildas på konfidentiellt sätt.

- Tydligt angivande på förhand för små och medelstora företag om kostnadsfördelningen.

- Nedströmsanvändarnas användningar kan beaktas i kemikaliesäkerhetsanalysen.

- Förtroende för den tredje part som försvarar deras intressen.
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Ändringsförslag 83
ARTIKEL 11, PUNKT 1

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

1. Den dokumentation om faror som avses i 
artikel 9 a skall under punkterna i– iii 
omfatta följande information:

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) För ämnen i mängder på 1 ton eller mer 
per år och registrant, åtminstone den 
information om fysikalisk-kemiska 
egenskaper som anges i bilaga V samt all 
annan för riskkarakteriseringen relevant 
information om fysikalisk-kemiska och 
hälso- och miljömässiga egenskaper hos 
ämnet som registranten har tillgång till.

b) Den information som anges i bilagorna V 
och VI för ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 10 ton eller mer 
per år per tillverkare och importör.

b) För ämnen i mängder på 10 ton eller 
mer per år och registrant, åtminstone den 
information som anges i bilaga V samt all 
annan för riskkarakteriseringen relevant 
information om fysikalisk-kemiska och 
hälso- och miljömässiga egenskaper hos 
ämnet som registranten har tillgång till, i 
enlighet med bilaga VI och med 
bestämmelserna i artikel 11 a (ny), 
punkterna 2 och 3.

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

c) För ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 100 ton eller mer 
per år och registrant, den information som 
anges i bilagorna V och VI samt all annan 
för riskkarakteriseringen relevant 
information om fysikalisk-kemiska och 
hälso- och miljömässiga egenskaper hos 
ämnet som registranten har tillgång till och 
testningsförslag för tillhandahållande av den 
ännu inte tillgängliga information som 
anges i bilaga VII, i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 11 a (ny), 
punkterna 2 och 3.
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d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder 
på 1 000 ton eller mer per år per tillverkare 
och importör.

d) För ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 000 ton eller mer per år och 
registrant, den information som anges i bilagorna 
V och VI samt och testningsförslag för 
tillhandahållande av den ännu inte tillgängliga
information som anges i bilagorna VII och VIII, i 
enlighet med bestämmelserna i 
artikel 11 a (ny), punkterna 2 och 3.

Motivering

Genom detta ändringsförslag specificeras det att all information som registranten har tillgång 
till måste inbegripas i dokumentationen om farorna med ett ämne i samband med 
registreringen.

När det gäller ämnen i mängder på 10–100 ton måste alla information om fysikalisk-kemiska 
egenskaper och alla toxikologiska och ekotoxikologiska uppgifter som anges i bilaga V(+) 
avges. Ytterligare information som anges i bilaga VI måste avges för ämnen som 
kemikaliemyndigheten identifierat genom screening, så att ytterligare kostnader uppstår endast 
för ämnen som har störst riskpotential.

Dessutom är det faktum att avgiftsskyldigheten stryks ett incitament till inlämnade av 
fullständiga uppgifter om ämnen i mängder på 1–100 ton. 

Genom detta ändringsförslag utökas systemet för avgivande av information med bilaga V+ som 
utgångspunkt och informationen som krävs enligt bilaga VI för vissa ämnen som kan utgöra en 
stor risk efter kemikaliemyndighetens screening till att även omfatta ämnen i mängder på upp 
till 100 ton. Den information som krävs för ämnen i mängder på 100–1 000 ton anges då i 
bilagorna V–VII, medan informationskraven för ämnen i mängder på över 1 000 ton fastställs i 
bilagorna V–VIII.

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 11, PUNKT 2
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2. Så snart mängden av ett redan registrerat 
ämne når nästa viktgräns, skall den 
ytterligare information som krävs enligt 
punkt 1 lämnas till kemikaliemyndigheten; 
samtidigt skall andra uppgifter i 
registreringsunderlaget uppdateras mot 
bakgrund av denna ytterligare information.

2. Så snart mängden av ett redan registrerat 
ämne når nästa viktgräns, skall tillverkaren 
eller importören omedelbart underrätta 
kemikaliemyndigheten och i det formulär 
som kemikaliemyndigheten fastställt lägga 
fram ett förslag till den ytterligare 
information som krävs enligt punkt 1. 
Registranten skall lämna denna ytterligare 
information inom en tidsfrist som 
fastställts av kemikaliemyndigheten och som 
skall ta hänsyn till den tid som behövs för 
att ta fram denna information.

Motivering

Genom detta ändringsförslag specificeras det att all information som registranten har tillgång 
till måste inbegripas i dokumentationen om farorna med ett ämne i samband med 
registreringen.

När det gäller ämnen i mängder på 10–100 ton måste alla information om fysikalisk-kemiska 
egenskaper och alla toxikologiska och ekotoxikologiska uppgifter som anges i bilaga V(+) 
avges. Ytterligare information som anges i bilaga VI måste avges för ämnen som 
kemikaliemyndigheten identifierat genom screening, så att ytterligare kostnader uppstår endast 
för ämnen som har störst riskpotential.

Dessutom är det faktum att avgiftsskyldigheten stryks ett incitament till inlämnade av 
fullständiga uppgifter om ämnen i mängder på 1–100 ton. 

Genom detta ändringsförslag utökas systemet för avgivande av information med bilaga V+ som 
utgångspunkt och informationen som krävs enligt bilaga VI för vissa ämnen som kan utgöra en 
stor risk efter kemikaliemyndighetens screening till att även omfatta ämnen i mängder på upp 
till 100 ton. Den information som krävs för ämnen i mängder på 100–1 000 ton anges då i 
bilagorna V–VII, medan informationskraven för ämnen i mängder på över 1 000 ton fastställs i 
bilagorna V–VIII.

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 11, PUNKT 2A (ny)

2a. Den årliga mängden av ett 
infasningsämne skall fastställas på
grundval av den genomsnittsmängd som 
tillverkats eller importerats under de tre 
närmast föregående åren innan 
registreringsunderlaget lämnas in.

Motivering
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Informationskraven ökar då ett gränsvärde uttryckt i ton överskrids. Följderna av detta är 
proportionellt sett mer kännbara då gränsvärdena på 1 ton och 10 ton överskrids. Därför är 
det viktigt att möjliggöra viss flexibilitet för små och medelstora företag, särskilt då de tar fram 
informationen. Ett genomsnitt för tre år skulle säkra att mer omfattande registreringskrav 
endast tillämpas då en registrant betydligt överstigit ett visst gränsvärde uttryckt i ton.

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 11A (ny)

Artikel 11a
Riskbaserade undantag från testning

1. Trots bestämmelserna i artikel 11 
behöver registranterna inte utföra tester i 
enlighet med bilagorna VI, VII och VIII 
om riskerna med ämnet står under adekvat 
kontroll med hjälp av tillgänglig 
information om inneboende egenskaper 
och begränsad exponering tack vare 
riskhanteringsåtgärder.
2. Kommissionen skall i bilaga IX fastställa 
villkor för riskbaserade undantag från 
testning i enlighet med det förfarande som 
anges i artikel 130.3. Dessa villkor skall 
beakta de olika delar av miljön och de olika 
befolkningsgrupper som exponeras, de 
olika exponeringsvägarna, exponeringens 
varaktighet och frekvens på grundval av 
avsnitt 5 i bilaga IV samt djurskyddet. För 
att kostnaderna för dessa tester skall stå i 
proportion till nyttan skall villkoren 
grundas på en rimlig tillförlitlighetsnivå
när det gäller påvisandet av adekvat 
kontroll.

3. För att kunna göra exponeringsbaserade 
undantag från testning skall registranten i 
sin dokumentation om faror påvisa 
antingen att han uppfyller alla villkor som 
anges i bilaga IX eller att riskerna med 
ämnet kontrolleras på ett adekvat sätt med 
en hänvisning till de relevanta delarna i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

Motivering
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Testerna bör inriktas på de exponeringssituationer som registranten förväntar sig. Utöver de 
fall som täcks av de särskilda bestämmelserna om undantag från vissa tester som anges i 
bilagorna om tester (bilagorna VI–VIII) bör därför testerna som allmän regel kunna utgå om 
adekvat kontroll kan påvisas på grundval av redan tillgänglig information om riskerna och 
exponeringssituationen eller de befintliga åtgärderna för exponeringskontroll.

För att underlätta tillämpningen av denna bestämmelse bör kommissionen utarbeta allmänna 
riktlinjer med beaktande av de exponeringskategorier som anges i punkt 2. Registranterna 
kommer att kunna påvisa adekvat kontroll av riskerna i deras specifika fall.

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 12, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

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

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 22 i förslaget till betänkande. Testmetoderna 
bör uppdateras automatiskt när en alternativ testmetod godkänns av ECVAM.

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 12, punkt 3

3. Laboratorietester och analyser skall 
genomföras i enlighet med principerna om 
god laboratoriesed som fastställs i direktiv 
87/18/EEG, och bestämmelserna i 
direktiv 86/609/EEG.

3. Nya laboratorieförsök på ryggradsdjur
skall genomföras i enlighet med principerna 
om god laboratoriesed som fastställs i 
direktiv 87/18/EEG, och bestämmelserna i 
direktiv 86/609/EEG.

Motivering

Om man upprepade alla djurförsök som redan genomförts och som inte motsvarar god 
laboratoriesed skulle man i onödan göra om ett stort antal försök på ryggradsdjur. Också
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sådana försök som redan genomförts och inte motsvarar god laboratoriesed ger tillförlitliga 
data för registrering och utvärdering.

Av omsorg om kostnadseffektiviteten bör skyldigheten att följa god laboratoriesed, med alla de 
kostnader den för med sig, begränsas till nya försök på ryggradsdjur.

Information av annat slag, såsom fysiskalisk-kemiska uppgifter, kan man få till lägre 
kostnader, utan att detta går ut över kvaliteten.

Ändringsförslag 89
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 dess renhetsgrad och typ av 
föroreningar är liknande och inte ändrar 
ämnets toxikologiska profil. Den nya 
registranten skall uppvisa en fullmakt från 
de tidigare registranterna som ger honom 
rätt att använda undersökningarna.

Motivering

Genom detta ändringsförslag förbättras förordningens användbarhet på ett betydande sätt. 
Eftersom den första registranten skall tillhandahålla information om ämnets renhetsgrad 
(bilaga IV.2) behöver ett ämne inte registreras flera gånger endast för att dess renhetsgrad och 
typ av föroreningar eventuellt varierar utan negativa följder för dess toxikologiska profil.

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 12, PUNKT 4, STYCKE 1
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4. Nya registranter som önskar registrera ett 
redan registrerat ämne får hänvisa till tidigare 
inlämnade undersökningar och testrapporter 
(nedan ”undersökningarna”) avseende 
samma ämne, dock under förutsättning att de 
kan visa att det ämne som registreringen 
avser är detsamma som ett tidigare 
registrerat ämne, även vad gäller renhetsgrad 
och typ av föroreningar, och att de kan 
uppvisa en fullmakt från de tidigare 
registranterna som ger dem rätt att använda 
undersökningarna.

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

Motivering

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

Ändringsförslag 91
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:

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 13, PUNKT 3, LED D

d) PBT- och vPvB-bedömning. utgår

Motivering

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

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 13, PUNKT 4, STYCKE 2
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Exponeringsbedömningen och 
riskkarakteriseringen skall behandla 
tillverkarens eller importörens samtliga 
identifierade användningar.

Exponeringsbedömningen och 
riskkarakteriseringen skall behandla 
tillverkarens eller importörens samtliga 
identifierade användningar eller 
användnings-/exponeringskategorier och 
skall resultera i en rad 
riskhanteringsåtgärder och 
användningsvillkor som säkrar en adekvat 
kontroll av riskerna.

Motivering

Tillverkarna av ämnen kan inte utföra detaljerade enskilda bedömningar för alla tänkbara 
användningsförhållanden. Detta skulle inte heller vara önskvärt av följande anledningar: En 
alltför detaljerad beskrivning av säkra användningsförhållanden skulle äventyra den flexibilitet 
som är nödvändig för att man skall kunna använda ämnet och bygger på en omfattande 
överföring av (eventuellt känslig) tillämpad know-how till tillverkaren. Användnings- och 
exponeringskategorierna är fristående från de enskilda användningarna och gör därför 
kommunikationen genom distributionskedjan praktiskt möjlig.

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 13, PUNKT 5, LED B

b) I kosmetiska produkter enligt rådets 
direktiv 76/768/EEG1.

utgår

____________
1 EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.

Motivering

Detta direktiv togs med i förteckningen över undantag med stöd av artikel 2.1a (ny).

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 17, PUNKT 1, STYCKE 1
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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 skall följas 
oinskränkt. 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

Konsortiebildning som sker för registreringsändamål mellan två eller flera som tillverkar eller 
importerar samma ämne är ett viktigt steg på väg mot en mera effektiv och kostnadsrealistisk 
kemikaliepolitik. Vid konsortiebildning av detta slag måste emellertid konkurrenslagstiftningen 
följas oinskränkt, i synnerhet artikel 81 i fördraget, om företagssammanslutningar och 
samordnade förfaranden och hur de kan påverka konkurrensen på marknaden.

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 17, PUNKT 2

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

2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall betala en lämplig andel av 
registreringsavgiften.

Motivering

Till stöd för bildandet av konsortier bör kostnaderna fördelas enligt ett flexibelt system 
(jfr. motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 10.2).

Ändringsförslag 97
KAPITEL 6, RUBRIK

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER SOM 
SKALL TILLÄMPAS 

PÅINFASNINGSÄMNEN OCH 
ANMÄLDA ÄMNEN

utgår
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Ändringsförslag 98
AVDELNING IIA (ny)

AVDELNING IIA

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR 
REGISTRERING AV ÄMNEN

Motivering

Med hjälp av avdelning IIa (ny) införs en enhetlig förhandsregistrering av alla ämnen vid en 
bestämd tidpunkt. På det sättet får tillverkare, förädlare, användare och myndigheter ökad 
planeringssäkerhet. Genom samarbete på ett tidigt stadium och det faktum att det blir lättare 
att bilda konsortier (t.ex. OSOR) kommer färre ämnen att försvinna från marknaden. Detta 
underlättnar framför allt för små och medelstora företag samt för nedströmsanvändare. Den 
viktigaste informationen om ämnenas egenskaper och exponeringen för dem kommer att finnas 
tillgänglig redan efter fem år.

Ändringsförslag 99
KAPITEL I (nytt)

KAPITEL 1

PRINCIPER

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 20A (ny), RUBRIK 

Artikel 20a
Övergångsbestämmelsernas räckvidd

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 21, PUNKT 2A (ny)
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2a. Artikel 19 skall under en nioårsperiod 
från och med denna förordnings 
ikraftträdande inte tillämpas på
infasningsämnen som, åtminstone en gång 
efter förordningens ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 10 ton eller 
mer per år per tillverkare eller importör.

Motivering

Texten i kommissionens förslag bibehålls med undantag för ändringsförslaget ovan.

Genom detta ändringsförslag införs en extra tidsfrist på nio år efter förordningens 
ikraftträdande för registreringen av ämnen i mängder på 10–100 ton. På detta sätt sprids 
företagens och kemikaliemyndighetens arbetsbörda i samband med infasningsämnen mer jämnt 
över övergångsperioden.

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 22, PUNKT 1

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

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

En utvärdering som före denna 
förordnings ikraftträdande gjorts i enlighet 
med förordning (EEG) nr 793/93 eller 
något annat likvärdigt internationellt 
erkänt förfarande skall för de syften som 
anges i denna avdelning betraktas som ett 
registreringsunderlag och en utvärdering. 
Kemikaliemyndigheten skall inom ett år 
efter denna förordnings ikraftträdande 
tilldela anmälan ett registreringsnummer.

Motivering

Dessa ämnen har redan utvärderats inom ramen för anmälan av nya ämnen eller för EU:s 
förordning om existerande ämnen. Dessa utvärderingar måste erkännas. Det vore onödigt 
paragrafrytteri att kräva att dokumentationen skall lämnas in på nytt.
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Ändringsförslag 103
KAPITEL -1 (nytt), RUBRIK

KAPITEL -1

FÖRHANDSREGISTRERING

Motivering

I och med dessa ändringsförslag införs en enda tidsfrist för förhandsregistrering av samtliga 
infasningsämnen. De förhandsregistrerade ämnena kommer att ingå i ett ämnesregister och 
offentliggöras. Detta garanterar insyn om vilka infasningsämnen som finns på marknaden 
och anger den första tidsfristen för registrering för varje ämne.

Ändringarna innebär en uppmuntran att bilda konsortier samtidigt som djur räddas och 
kostnaderna för företagen minskar. Ändringarna bidrar också till att underlätta 
organisationen inom kemikaliemyndigheten under infasningsperioden.

Ändringsförslag 104
ARTIKEL 22A, punkterna 1-3 (nya)

Artikel 22a

Obligatorisk anmälan av infasningsämnen 
till ämnesregistret

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall en tillverkare eller 
importör som tillverkar eller importerar ett 
infasningsämne, som sådant eller i en 
beredning, i mängder på minst 1 ton per år, 
senast 18 månader efter det att denna 
förordning trätt ikraft till 
kemikaliemyndigheten uppge de uppgifter 
som anges i punkt 2 gällande införande i 
ämnesregistret.
2. Följande uppgifter skall föras in i det av 
kemikaliemyndigheten enligt artikel 108 
fastställda formuläret:

a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress och kontaktpersonens namn 
samt namnet på en eventuell företrädare i 
enlighet med artikel 22 b 3.
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b) Information om huruvida 
offentliggörande, i enlighet med 
artikel 22 b 2 av tillverkarens, importörens 
eller den utsedda företrädares namn och 
adress medges.

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

d) Produktionsvolym per år i 
mängdintervall (> 1 ton, > 10 ton, 
> 100 ton, > 1000 ton).

Motivering

I och med dessa ändringar införs en enda tidsfrist för förhandsregistrering av samtliga 
infasningsämnen. De förhandsregistrerade ämnena kommer att ingå i ett ämnesregister och 
offentliggöras. Detta garanterar insyn om vilka infasningsämnen som finns på marknaden 
och anger den första tidsfristen för registrering för varje ämne. 

Dessa ändringar innebär en uppmuntran att bilda konsortier samtidigt som djur räddas och 
kostnaderna för företagen minskar. Ändringarna bidrar också till att underlätta 
organisationen inom kemikaliemyndigheten under infasningsperioden.

Ändringsförslag 105
ARTIKEL 22B (ny)

Artikel 22b

Ämnesregister

1. Kemikaliemyndigheten skall föra ett 
ämnesregister i enlighet med uppgifterna i 
artikel 22 a.
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2. Kemikaliemyndigheten skall, enligt 
artikel 22 a 1 offentliggöra samtliga 
anmälda ämnen 1 månad efter det att 
tidsfristen för anmälan har löpt ut. 
Följande uppgifter skall ingå:

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

b) I tillämpliga fall, tillverkarens eller 
importörens namn, i den mån det finns ett 
godkännande i enlighet med 
artikel 22 a 2 b.

c) Uppgift om för vilka toxikologiska och 
ekotoxikologiska egenskaper det finns 
tillgång till studier med försök på
ryggradsdjur.

d) Uppgifter om första tidsfristen för 
registreringen av varje ämne i enlighet med 
artikel 21.
3. En tillverkare eller importör får utse en 
fysisk eller juridisk person som är etablerad 
i gemenskapen till sin företrädare som skall 
offentliggöras på webbplatsen. Om namnet 
på en sådan företrädare har anmälts till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 22 a 1 a skall inte 
kemikaliemyndigheten göra tillverkarens 
eller importörens namn och 
kontaktuppgifter tillgängliga enligt 
punkt 2.
4. Kemikaliemyndigheten skall, inom en 
månad efter det att tidsfristen för 
efterhandsanmälan löpt ut, offentliggöra 
uppgifter enligt punkt 2 som inkommit vid 
sådana efterhandsanmälningar som 
godkänts i enlighet med artikel 22 a 3.
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5. Nedströmsanvändare skall, i enlighet 
med artikel 22 b 2, meddela 
kemikaliemyndigheten inom ett år efter att 
ämnesregistret har offentliggjorts om 
eventuella egna studier på ryggradsdjur 
angående de toxikologiska och
ekotoxikologiska egenskaperna. 
Kemikaliemyndigheten skall komplettera 
ämnesregistret och offentliggöra detta 
komplement 13 månader efter det att 
registret offentliggjorts.

Motivering

I och med dessa ändringar införs en enda tidsfrist för förhandsregistrering av samtliga 
infasningsämnen. De förhandsregistrerade ämnena kommer att ingå i ett ämnesregister och 
offentliggöras. Detta garanterar insyn om vilka infasningsämnen som finns på marknaden 
och anger den första tidsfristen för registrering för varje ämne. 

Genom att alla infasningsämnen offentliggörs i ett tidigt skede så kan tillverkare och 
importörer kommunicera sinsemellan för att förbereda registreringsunderlaget, och även 
leverantörer och nedströmsanvändare. Nedströmsanvändare kommer då att veta vilka ämnen 
som stöds av deras leverantörer. Om ett ämne inte har förhandsregistrerats av deras 
leverantörer inom 18 månader kommer nedströmsanvändare att få möjlighet att hitta en ny 
leverantör eller att själva tillverka eller importera ämnet. De får då ytterligare sex månader 
på sig att förhandsregistrera dessa ämnen.

Ändringsförslag 106
ARTIKEL 23, PUNKT 1

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

Motivering

Genom detta ändringsförslag (och nedan uppräknade följdändringsförslag) garanteras att ett 
obligatoriskt gemensamt utnyttjande av data också skall gälla för information från försök på
ryggradslösa djur. Syftet med OSOR (principen ett ämne – en registrering) är att förbättra 
hälso- och miljöskyddet och samtidigt se till att industrins resurser utnyttjas på bästa sätt 
genom gemensamt utnyttjande av alla data om ämnens farliga egenskaper till en gemensam 
kostnad.

Del av OSOR-paketet.
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Ändringsförslag 107
ARTIKEL 23, PUNKT 3

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

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

Motivering

Att lämna ut uppgifter är ett omfattande intrång i äganderätten. Därför bör tidsfristen 
förlängas till minst 15 år.

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 23, PUNKT 4

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

4. Potentiella registranter får utse en tredje 
part som företrädare i forumet. Namnet på
företrädaren skall användas i den databas 
som upprättas enligt denna avdelning. 
Företrädaren skall ha tillräcklig erfarenhet 
av att tolka information om risker.

Motivering

Fastställer principen om en datauppsättning per ämne. Punkt 4 utgår eftersom den nu är 
onödig (hör samman med ändringsförslag 77).

Ändringsförslag 109
ARTIKEL 23, PUNKT 4A (ny)

4a. Nedströmsanvändare får utse en tredje 
part som företrädare i forumet.

Motivering

Fastställer principen om en datauppsättning per ämne. Punkt 4 utgår eftersom den nu är 
onödig.

Ändringsförslag 110
ARTIKEL 24, PUNKT 1
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1. Innan några försök utförs på ryggradsdjur 
i syfte att uppfylla informationskraven för 
registrering skall punkterna 2, 3 och 4 
tillämpas.

1. Innan några försök utförs på ryggradsdjur 
i syfte att uppfylla informationskraven för 
registrering skall potentiella registranter 
fråga kemikaliemyndigheten om ett 
registreringsunderlag redan har lämnats in 
för samma ämne. Denna förfrågan skall 
omfatta samtliga nedanstående uppgifter:
a) Den potentiella registrantens namn och 
adress.

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.

Motivering

Bibehåller kravet på att alla uppgifter från djurförsök skall delas och utökar det till att även 
omfatta rätten för registranter att kräva att annan information skall delas.

Ändringsförslag 111
ARTIKEL 24, PUNKT 2

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.

2. Potentiella registranter får lämna in en 
förteckning över de informationskrav som 
skulle innebära att den potentiella 
registranten måste genomföra nya försök 
på ryggradsdjur med angivande av den 
information som anges i punkt 1 a och 1 b. 

Motivering

Bibehåller kravet på att alla uppgifter från djurförsök skall delas och utökar det till att även 
omfatta rätten för registranter att kräva att annan information skall delas.

Ändringsförslag 112
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:

utgår
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a) Den potentiella registrantens namn och 
adress.
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.

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

Motivering

Bibehåller kravet på att alla uppgifter från djurförsök skall delas och utökar det till att även 
omfatta rätten för registranter att kräva att annan information skall delas.

Ändringsförslag 113
ARTIKEL 24, PUNKT 5, STYCKE 1

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

5. Om samma ämne har registrerats mindre 
än 15 år tidigare skall kemikaliemyndigheten 
fastställa om den tidigare registranten 
godkänner att hans eller hennes namn 
offentliggörs. I så fall 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.

Motivering

Den tidigare registrantens namn och kontaktuppgifter är konfidentiell information enligt 
artikel 116.

Ändringsförslag 114
ARTIKEL 25, PUNKT 1
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1. Om ett ämne tidigare registrerats mindre 
än tio år tidigare såsom anges i artikel 24.5, 
skall den potentiella registranten be tidigare 
registranter om information, inbegripet om 
försök på ryggradsdjur, som behövs för 
registreringen. Den potentiella registranten 
får begära information om tester som inte 
omfattar ryggradsdjur från de tidigare 
registranterna, om de tidigare registranterna 
har uttryckt sitt medgivande i enlighet med 
artikel 9 a x.

1. Om ett ämne tidigare registrerats mindre 
än 15 år tidigare såsom anges i artikel 24.5, 
skall den potentiella registranten be tidigare 
registranter om information, inbegripet om 
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.

Ändringsförslag 115
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 en lämplig andel fastställd av 
kemikaliemyndigheten.

Motivering

Kostnaderna måste fördelas rättvist och proportionerligt på grundval av beslut som fattas av 
kemikaliemyndigheten. Detta ändringsförslag hör samman med andra ändringsförslagen till 
artiklarna i avdelning III: gemensamt utnyttjande av data och undvikande av onödig testning.

Ändringsförslag 116
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 en 
lämplig andel fastställd av 
kemikaliemyndigheten, och denna fordran 
skall på begäran förklaras verkställbar av 
nationell domstol. 

Motivering

Kostnaderna måste fördelas rättvist och proportionerligt på grundval av beslut som fattas av 
kemikaliemyndigheten. Detta ändringsförslag hör samman med andra ändringsförslag till 
artiklarna i avdelning III: gemensamt utnyttjande av data och undvikande av onödig testning.

Ändringsförslag 117
ARTIKEL 25, PUNKT 6

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

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

Ändringsförslag 118
ARTIKEL 26, 

Artikel 26 utgår
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Skyldighet att förhandsregistrera 
infasningsämnen

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.

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.

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

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

Den potentiella registranten får begränsa 
den information som lämnas enligt första 
stycket till de endpoints/egenskaper för 
vilka det krävts tester.
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2. Den potentiella och tidigare registranten 
av samma ämne skall göra vad de kan för 
att nå en överenskommelse om gemensamt 
utnyttjande av undersökningar avseende 
alla typer av tester. I stället för en sådan 
överenskommelse kan de också låta en 
skiljedomstol avgöra ärendet och sedan 
rätta sig efter dennas dom.

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

Den nya registranten skall hänvisa till 
dessa undersökningar i sitt 
registreringsunderlag och skall också
tillhandahålla fullmakten från den tidigare 
registranten.

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten underrätta 
kemikaliemyndigheten och den tidigare 
registranten om detta minst en månad efter 
det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från 
kemikaliemyndigheten.
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5. Den tidigare registranten skall från det 
att den information som avses i punkt 4 
mottagits, ha en månad på sig för att 
meddela den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten sina kostnader för 
den berörda undersökningen. 
Kemikaliemyndigheten skall på den 
potentiella registrantens begäran fatta 
beslut om att ställa sammanfattningarna 
eller de fylliga rapportsammanfattningarna 
av de berörda undersökningarna eller 
resultatet av dem till den potentiella 
registrantens förfogande, så snart den har 
erhållit bevis för att denne har betalat 
hälften av de kostnader som den tidigare 
registranten redovisat.

Motivering

Denna artikel har blivit onödig till följd av tillkomsten av de nya artiklarna 22 a–d.

Ändringsförslag 119
ARTIKEL 27, PUNKT 1

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

1. Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som har lämnat 
information om, och alla registranter som
har registrerat, samma infasningsämne till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 26a skall delta i ett forum för 
informationsutbyte om ämnen (nedan 
”forumet”) fram till utgången av den 
tidsfrist som avses i artikel 21.3.

Motivering

Tillsammans med ändringsförslagen till artikel 5.4 och 43a och den befintliga texten till 
artikel 111.2 b uppmuntras i detta ändringsförslag registranter att acceptera tolkningen av 
data om faror för att åstadkomma en datauppsättning per ämne. Detta ändringsförslag 
klargör också hur länge forumet skall existera för att garantera att uppgifterna är 
tillgängliga för små och medelstora företag som registrerar för små mängder.

Ändringsförslag 120
ARTIKEL 27, PUNKT 2A (ny)
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2a. Deltagarna i forumet skall anstränga 
sig för att komma överens om tolkningen 
av den information som de har utbytt. 
Detta berör främst aspekterna i artikel 
110.1 c, d och e.

Motivering

Tillsammans med ändringsförslagen till artikel 5.4 och 43a och den befintliga texten till 
artikel 111.2 b uppmuntras i detta ändringsförslag registranter att acceptera tolkningen av 
data om faror för att åstadkomma en datauppsättning per ämne. Detta ändringsförslag 
klargör också hur länge forumet skall existera för att garantera att uppgifterna är 
tillgängliga för små och medelstora företag som registrerar för små mängder.

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 27, PUNKT 2B (ny)

2b. Om den information som krävs för 
tillämpningen av bilagorna V och VI inte 
är tillgänglig i forumet skall bara en 
undersökning genomföras inom varje 
forum av en medlem i forumet på de andra 
medlemmarnas vägnar.

Motivering

Enligt artikel 27.2 a kan en tredje part företräda potentiella registranter i ett forum för 
informationsutbyte. Detta gör det möjligt för potentiella registranter att dölja sin identitet för 
andra potentiella registranter. De måste emellertid ange sitt namn till kemikaliemyndigheten.

Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 27, PUNKT 2C (ny)

2c. Om den information som krävs för 
tillämpningen av bilagorna VII och VIII 
inte är tillgänglig inom forumet skall 
eventuella förslag till ytterligare 
undersökningar som läggs fram i enlighet 
med bilagorna VII och VIII ange vilket 
företag som skall genomföra 
undersökningen, om en sådan krävs.

Motivering

Enligt artikel 27.2 a kan en tredje part företräda potentiella registranter i ett forum för 
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informationsutbyte. Detta gör det möjligt för potentiella registranter att dölja sin identitet för 
andra potentiella registranter. De måste emellertid ange sitt namn till kemikaliemyndigheten.

Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag 123
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Innan försök på ryggradsdjur utförs för att 
uppfylla de informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning, genom att konsultera det 
ämnesregister som avses i artikel 22 b och 
genom att kommunicera inom sitt forum. Om 
en relevant undersökning finns tillgänglig 
inom forumet, skall den deltagare i forumet 
som måste utföra försöket på ryggradsdjur 
begära att få ta del av den undersökningen. 

Motivering

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

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

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 28, PUNKT 1A (ny)
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1a. Innan undersökningar som inte 
omfattar ryggradsdjur genomförs i syfte att 
uppfylla de informationskrav som gäller 
för registreringen skall deltagarna i 
forumet ta reda på om det redan finns 
någon relevant undersökning genom att 
konsultera den databas som avses i 
artikel 26 och genom att kommunicera 
inom sitt forum. Om en relevant 
undersökning finns tillgänglig inom 
forumet, skall den deltagare i forumet som 
behöver utföra undersökningen begära att 
få ta del av den tillgängliga 
undersökningen.

Motivering

Genom denna ändring skapas ett krav på att vid begäran gemensamt utnyttja data från tester 
utan djurförsök. Här klargörs också vilka deltagare i forumet som skall utföra testerna. 
Dessutom föreskrivs att små och medelstora företag som registrerar små volymer inte 
behöver begära och betala för data förrän deras registrering är nära förestående.

Ändringsförslag 125
ARTIKEL 28, PUNKT 1B (ny)

1b. Inom två veckor efter det att en begäran 
har gjorts i enlighet med punkt 1 och 1a 
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 
överenskommelse skall kostnaderna delas 
lika. Ägaren skall tillhandahålla 
undersökningen inom två veckor efter det 
att betalningen erlagts.

Motivering

Genom denna ändring skapas ett krav på att vid begäran gemensamt utnyttja information 
från tester utan djurförsök. Här klargörs också vilka deltagare i forumet som skall utföra 
testerna. Dessutom föreskrivs att små och medelstora företag som registrerar små volymer 
inte behöver begära och betala för data förrän deras registrering är nära förestående.
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Ändringsförslag 126
ARTIKEL 28, PUNKT 2

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

2. Om en relevant undersökning som 
omfattar försök på ryggradsdjur inte är 
tillgänglig inom forumet för en viss 
användnings- och exponeringskategori
skall deltagaren kontakta andra deltagare i 
forumet som har lämnat information om 
denna kategori och som kan behöva utföra 
den aktuella undersökningen. Deltagarna
skall vidta alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse om vem som skall utföra 
undersökningen på de andra deltagarnas 
vägnar.

Motivering

Ändring till följd av upprättandet av användnings- och exponeringskategorier, samt språklig 
förenkling.

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 28, PUNKT 2

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

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

Motivering

Genom denna ändring skapas ett krav på att vid begäran gemensamt utnyttja information 
från tester utan djurförsök. Här klargörs också vilka deltagare i forumet som skall utföra 
testerna. Dessutom föreskrivs att små och medelstora företag som registrerar små volymer 
inte behöver begära och betala för data förrän deras registrering är nära förestående.

Ändringsförslag 128
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 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall 
kemikaliemyndigheten ingripa för att se till 
att data utnyttjas gemensamt och att 
betalningen är rättvis och proportionerlig.

Motivering

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

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 28A (ny), RUBRIK 

Artikel 28a
Behörighet och rättsligt skydd

Ändringsförslag 130
ARTIKEL 28A, PUNKT 1 (ny)

1. Om inte annat föreskrivs skall 
kemikaliemyndigheten vara behörig att 
fatta beslut i enlighet med denna 
avdelning.

Motivering
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Det måste uttryckligen sägas att kemikaliemyndigheten skall vara behörig att fatta beslut i 
enlighet med hela avdelning III.

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 28A, PUNKT 2 (ny)

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

Motivering

I stället för att registrera fall allteftersom de uppstår bör rätten att överklaga fastställas 
centralt.

Ändringsförslag 132
ARTIKEL 28A (ny)

Artikel 28a
 1. Om det finns flera registranter för ett 

ämne som registrerats i mängder på
mindre än 10 ton och för vilket det krävs 
den ytterligare information som fastställs i 
bilaga V i enlighet med artikel 43a skall 
kemikaliemyndigheten informera varje 
registrant om de övrigas namn. 
Registranterna skall ha 6 månader på sig 
att komma överens om vem som skall ta 
fram informationen på de övrigas vägnar.
2. Om en sådan överenskommelse inte kan 
nås skall kemikaliemyndigheten utse en av 
de registranter som har mest erfarenhet av 
att ta fram information till ansvarig för 
framtagandet av informationen.
3. Kostnaderna för framtagandet av den 
ytterligare information som krävs skall 
delas lika mellan alla registranter av detta 
ämne, förutsatt att ingen annan 
överenskommelse nåtts.

Motivering
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När det gäller ämnen som registrerats av flera registranter bör kostnaden för att ta fram den 
ytterligare informationen delas lika mellan registranterna. Principen ”ett ämne - en 
registrering” bör tillämpas för att ytterligare minska kostnaderna för registranter av små
volymer och i synnerhet för små och medelstora företag. Inlämnandet av en uppsättning 
ytterligare information skulle också göra att man inte behövde enas om hur resultaten av 
undersökningen skall tolkas.

Ändringsförslag 133
ARTIKEL 29, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Det ovannämnda 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 skulle vara orimligt att kräva ett säkerhetsdatablad för mycket små mängder eller för 
engångsleveranser (t. ex. till en högskolelärare).

Ändringsförslag 134
ARTIKEL 29, PUNKT 3

3. Om en beredning inte uppfyller kriterierna 
för att klassificeras som farlig enligt 
artiklarna 5, 6 och 7 i direktiv 1999/45/EG, 
men i en individuell koncentration på ≥1 
viktprocent för icke gasformiga beredningar 
och ≥0,2 volymprocent för gasformiga 
beredningar, innehåller minst ett ämne som är 
hälso- eller miljöfarligt, eller ett ämne för 
vilket det finns gemenskapsgränsvärden för 
exponering på 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
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För farliga ämnen bör säkerhetsdatablad automatiskt skickas till nedströmsanvändare.

Ändringsförslag 135
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 eller 
exponeringskategorierna beskrivas i de 
aktuella avsnitten i säkerhetsdatabladet 
och/eller ställas till förfogande på
elektronisk väg.

Motivering

Det strider mot gällande internationella krav på säkerhetsdatablad att bifoga bilagor om 
olika exponeringsscenarier. Det skulle i praktiken bli ohanterbart med för många bilagor med 
olika exponeringsscenarier och dessutom leda till orimliga utgifter, framför allt för små och 
medelstora företag, eftersom det i säkerhetsdatabladet beskrivs både hur ett ämne används 
och vilka riskhanteringsåtgärder som skall vidtas. Därtill kommer att säkerhetsdatabladet 
måste motsvara kraven i OECD: s Global Harmonised System.

Ändringsförslag 136
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 eller 
de berörda användnings- och 
exponeringskategorierna anges i respektive 
avsnitt av säkerhetsdatabladet och/eller 
ställas till förfogande på elektronisk väg.

Motivering

En mer exakt version av det ursprungliga ändringsförslaget 135 till följd av införandet av 
användnings- och exponeringskategorier.

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 29, PUNKT 7
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7. För identifierade användningar skall 
nedströmsanvändaren använda tillämplig 
information från det säkerhetsdatablad som 
leverantören tillhandahållit.

7. För identifierade användningar eller 
användnings- och exponeringskategorier
skall nedströmsanvändaren använda 
tillämplig information från det 
säkerhetsdatablad som leverantören 
tillhandahållit.

Motivering

Det vore onödigt att skicka ut säkerhetsdatablad än en gång, trots att mottagarna av 
leveranserna redan fått sådana, enbart på grund av att denna förordning trätt i kraft.

Ändringsförslag 138
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 det inte 
redan före denna förordnings 
ikraftträdande utarbetats ett 
säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i 
artikel 29.6. Leverantörerna skall utan 
dröjsmål uppdatera det

Motivering

Det vore onödigt att skicka ut säkerhetsdatablad än en gång, trots att mottagarna av 
leveranserna redan fått sådana, enbart på grund av att denna förordning trätt i kraft.

Ändringsförslag 139
ARTIKEL 29, PUNKT 8A (ny) 

8a. Kommissionen skall ombesörja att 
tekniska riktlinjer utarbetas med fastställda 
minimikrav för säkerhetsdatabladen för att 
se till att alla aktörer uppåt och nedåt i 
distributionskedjan delges tydlig och 
relevant information för optimal 
användning.

Motivering

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

Ändringsförslag 140
ARTIKEL 30, RUBRIK

Skyldighet att vidarebefordra information 
nedåt i distributionskedjan om ämnen och 
beredningar för vilka det inte krävs något 

säkerhetsdatablad

Skyldighet att vidarebefordra information 
nedåt i distributionskedjan om ämnen och 

beredningar om vilka det inte tillhandahålls 
något säkerhetsdatablad

Motivering

Korrigering till det ursprungliga ändringsförslaget 138.

Ändringsförslag 141
ARTIKEL 30, PUNKT 1, inledningen

1. Alla aktörer i distributionskedjan, för ett 
ämne som sådant eller i en beredning, som 
inte är skyldiga att tillhandahålla ett 
säkerhetsdatablad i enlighet med artikel 29 
skall vidarebefordra följande information 
nedåt i distributionskedjan till den 
omedelbara nedströmsanvändaren eller 
distributören:

1. Alla aktörer i distributionskedjan, för ett 
ämne som sådant eller i en beredning, som 
inte tillhandahåller ett säkerhetsdatablad i 
enlighet med artikel 29 skall vidarebefordra 
följande information nedåt i 
distributionskedjan till den omedelbara 
nedströmsanvändaren eller distributören:

Motivering

Bestämmelsen får inte tillämpas om ett säkerhetsdatablad tillhandahålls, även om ingen 
skyldighet att tillhandahålla säkerhetsdatablad föreligger enligt artikel 29.

Ändringsförslag 142
ARTIKEL 30, PUNKT 1, LED A

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

utgår

Motivering

Registreringsnummer behöver inte finnas med i säkerhetsdatablad för ofarliga ämnen som 
ingår i beredningar med tanke på att man i säkerhetsdatablad för farliga beredningar endast 
behöver ange registreringsnummer för farliga ämnen som ingår, men inte för ofarliga ämnen.
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Ändringsförslag 143
ARTIKEL 30, PUNKT 2, INLEDNINGEN

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

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

Motivering

Gör det möjligt att lämna information på elektronisk väg.

Ändringsförslag 144
ARTIKEL 31A (ny), RUBRIK

Artikel 31a

Skyldighet att vidarebefordra information 
om ämnen i varor

Motivering

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

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 31A, STYCKE 1 och 2 (nya)

Nedströmsanvändare som tillsätter ämnen 
eller beredningar i en vara för vilka det 
krävs ett säkerhetsdatablad och som 
därefter behandlar eller ytterligare 
bearbetar denna vara skall vidarebefordra 
säkerhetsdatabladet till varje mottagare av 
varan eller dess derivat. En konsument är 
inte en mottagare.
Konsumenter har rätt att begära 
information från tillverkare eller 
importörer om de ämnen som finns i en 
vara som dessa tillverkat eller importerat. 
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Ändringsförslag 146
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 för 
nedströmsanvändare.

Motivering

Om nedströmsanvändare inte får möjlighet att rapportera direkt till kemikaliemyndigheten 
kan deras rätt till dataskydd allvarligt äventyras. I sådana fall skulle deras data vara 
tillgängliga för leverantörerna utan att de har möjlighet att kontrollera hur denna 
information används.

Ändringsförslag 147
ARTIKEL 34, PUNKT 2

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 148
ARTIKEL 34, PUNKT 3



AD\580429SV.doc 89/173 PE 357.851v02-00

SV

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

(Berör ej den svenska versionen.)

Motivering
(Berör ej den svenska versionen.)

Ändringsförslag 149
ARTIKEL 34, PUNKT 4, STYCKE 1

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

4. Nedströmsanvändare av ett ämne – som 
sådant eller i en beredning – skall utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med 
bilaga XI för alla användningar eller 
användnings- och exponeringskategorier
som inte uppfyller de villkor som beskrivs i 
ett exponeringsscenario, eller i ovannämnda 
användnings- och exponeringskategorier, 
som meddelats dem i ett säkerhetsdatablad. 
Detta skall endast gälla för ämnen i 
mängder på minst 1 ton per år.

Motivering

Nedströmsanvändare, framför allt små och medelstora företag, skall inte behöva 
sammanställa ett säkerhetsdatablad varje gång ett ämne används på ett sätt som avviker från 
leverantörens anvisningar, utan bara när ämnet används på ett sätt som inte faller inom 
användnings- och exponeringskategorierna. Gränsvärdet för mängden behövs eftersom 
nedströmsanvändare i annat fall, till skillnad från tillverkare och importörer, skulle bli 
tvungna att sammanställa ett säkerhetsdatablad till och med för de allra minsta mängderna.

Ändringsförslag 150
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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 
användning av ett ämne utanför de 
exponeringsscenarier eller användnings- 
och exponeringskategorier som har 
angivits i det tillhörande 
säkerhetsdatabladet och som har registrerats 
av en aktör längre upp i distributionskedjan i 
enlighet med artikel 5 eller 16 skall 
nedströmsanvändaren till 
kemikaliemyndigheten vidarebefordra den 
information som anges i punkt 2 i denna 
artikel.

Motivering

Ändringsförslag till följd av införandet av användnings- och exponeringskategorier, samt 
språklig förenkling.

Ändringsförslag 151
ARTIKEL 35, PUNKT 2, LED E

e) En kortfattad och allmän beskrivning av 
användningen.

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

Ändringsförslag 152
ARTIKEL 35, PUNKT 2, LED F

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

utgår

Motivering

Förslaget om ytterligare försök på ryggradsdjur kan utgå, eftersom försöken i fråga redan 
omfattas av den information som skall lämnas enligt artikel 35.2 e om en exponeringskategori 
som hittills inte beaktats av tillverkaren eller importören tillsammans med den nya bilaga 
IXa.

Ändringsförslag 153



AD\580429SV.doc 91/173 PE 357.851v02-00

SV

ARTIKEL 35, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

Om sådana data inte är tillgängliga skall 
det förfarande som avses i artikel 25 
tillämpas.

Motivering

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

Ändringsförslag 154
AVDELNING VI, RUBRIK

UTVÄRDERING AV ÄMNEN UTVÄRDERING 

Motivering

Namnet på avdelning VI bör återspegla att bestämmelserna inte endast handlar om 
ämnesutvärdering.

Ändringsförslag 155
ARTIKEL 37, PUNKT -1 (ny)

-1. Denna avdelning skall endast tillämpas 
på ämnen som omfattas av registrering 
enligt avdelning II. 

Motivering

Utvärderingsförfarandet grundar sig på uppgifter som erhållits vid registreringen. Detta 
framgår t.ex. av artikel 44, där ett förfarande för hur ytterligare information skall begäras 
fastställs. Artikeln hänför sig alltså enbart till registranterna och anger att avdelningen om 
utvärdering endast bör tillämpas på ämnen som skall registreras. Det finns ingen anledning 
att utvärdera ämnen som undantas från registrering. Polymerer bör uteslutas helt och hållet 
från REACH-förordningens tillämpningsområde. För polymerer krävs en särskild rättsakt.

Ändringsförslag 156
ARTIKEL 37, PUNKT 1

Polymerer är undantagna från utvärderingen 
enligt denna avdelning.

Polymerer är undantagna från utvärderingen.
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Motivering

Utvärderingsförfarandet grundar sig på uppgifter som erhållits vid registreringen. Detta 
framgår t.ex. av artikel 44, där ett förfarande för hur ytterligare information skall begäras 
fastställs. Artikeln hänför sig alltså enbart till registranterna och anger att avdelningen om 
utvärdering endast bör tillämpas på ämnen som skall registreras. Det finns ingen anledning 
att utvärdera ämnen som undantas från registrering. Polymerer bör uteslutas helt och hållet 
från REACH-förordningens tillämpningsområde. För polymerer krävs en särskild rättsakt.

Ändringsförslag 157
ARTIKEL 38, RUBRIK

Behörig myndighet Kemikaliemyndighetens ansvar för 
utvärdering av registreringsunderlag

Motivering

Kemikaliemyndighetens roll i utvärderingsfasen måste stärkas. Vi föreslår att 
kemikaliemyndigheten centraliserar utvärderingarna av testningsförslag och 
registreringsunderlag. Dessutom bör kemikaliemyndigheten kunna ta hjälp av ett europeiskt 
nätverk av experter och utvärderingsinstitut i medlemsstaterna. 

("SAGE-förslaget")

Ändringsförslag 158
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. Kemikaliemyndigheten skall ansvara för 
utvärderingen av testningsförslagen och 
registreringsunderlagen.

Motivering

Kemikaliemyndighetens roll under utvärderingsfasen måste stärkas. Vi föreslår att 
kemikaliemyndigheten centraliserar utvärderingen av testningsförslag och 
registreringsunderlag. Dessutom bör kemikaliemyndigheten kunna ta hjälp av ett europeiskt 
nätverk av experter och utvärderingsinstitut i medlemsstaterna. 

(”SAGE-förslaget”)

Ändringsförslag 159



AD\580429SV.doc 93/173 PE 357.851v02-00

SV

ARTIKEL 38, PUNKT 2

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

2. Kemikaliemyndigheten skall vid dessa 
utvärderingar ta hjälp av de experter och 
organ som ingår i de förteckningar som 
upprättats i enlighet med artikel 83.

Motivering
Kemikaliemyndighetens roll under utvärderingsfasen måste stärkas. Vi föreslår att 
kemikaliemyndigheten centraliserar utvärderingen av testningsförslag och 
registreringsunderlag. Dessutom bör kemikaliemyndigheten kunna ta hjälp av ett europeiskt 
nätverk av experter och utvärderingsinstitut i medlemsstaterna. 

(”SAGE-förslaget”)

Ändringsförslag 160
ARTIKEL 39, PUNKT 1 OCH 2, INLEDNINGEN

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

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

2. På grundval av granskningen enligt punkt 
1 skall den behöriga myndigheten utarbeta 
ett förslag till ett av följande beslut, som skall 
fattas i enlighet med förfarandet i artiklarna 
48 och 49:

2. På grundval av granskningen enligt punkt 
1 skall kemikaliemyndigheten utarbeta ett 
förslag till ett av följande beslut, som skall 
fattas i enlighet med förfarandet i artiklarna 
48 och 49:

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag 161
ARTIKEL 40, PUNKT 1, INLEDNINGEN OCH PUNKT 2

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

1. Kemikaliemyndigheten får granska ett 
registreringsunderlag för att kontrollera 
följande:
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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. På grundval av den granskning som gjorts 
enligt punkt 1 får kemikaliemyndigheten, 
senast tolv månader efter offentliggörandet 
av den årliga planen för utvärdering enligt 
punkt 4 nedan, 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 artiklarna 48 
och 49.

Motivering

Se motiveringen till artikel 38.

Ändringsförslag 162
ARTIKEL 40, PUNKT 3A (ny)

3a. Kemikaliemyndigheten skall utarbeta 
en årlig plan för utvärderingen av 
registreringsunderlag, i synnerhet av deras 
övergripande kvalitet. I planen skall 
framför allt den minimiandel av 
registreringsunderlag anges som skall 
utvärderas under denna period. Planen 
skall offentliggöras på
kemikaliemyndighetens webbplats.

Motivering

Det är viktigt att se till att ett minimiantal av registreringsunderlag utvärderas.

Ändringsförslag 163
ARTIKEL 40, PUNKT 3B (ny)

3b. Kemikaliemyndigheten skall utarbeta 
en årlig rapport om resultaten av de 
utvärderingar som den genomfört. Denna 
rapport skall framför allt innehålla 
rekommendationer till registranten i syfte 
att förbättra kvaliteten i framtida 
registreringsunderlag. Rapporten skall 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats. 
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Motivering
Det är viktigt att se till att ett minimiantal av registreringsunderlag utvärderas.

Ändringsförslag 164
ARTIKEL 41, PUNKT 1

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

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

Motivering

Överensstämmelse med ändringsförslagen till artiklarna 38 och 40.

Ändringsförslag 165
ARTIKEL 41, PUNKT 2

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

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

Motivering

Överensstämmelse med ändringsförslagen till artiklarna 38 och 40.

Ändringsförslag 166
ARTIKEL 42, PUNKT 1
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1. En behörig myndighet som börjar 
utvärdera ett testningsförslag enligt artikel 
39 skall anmäla detta till 
kemikaliemyndigheten.

utgår

Motivering

Överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag 167
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

Överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag 168
ARTIKEL 42, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. För infasningsämnen skall den behöriga 
myndigheten utarbeta förslag till beslut i 
enlighet med artikel 39.2

3. För infasningsämnen skall 
kemikaliemyndigheten utarbeta förslag till 
beslut i enlighet med artikel 39.2

Motivering

Överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag 169
ARTIKEL 42, PUNKT 4
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4. När en medlemsstats behöriga 
myndighet avslutar utvärderingen av ett 
infasningsämne enligt artikel 39 skall den 
underrätta kemikaliemyndigheten om 
detta.

4. Den förteckning över 
registreringsunderlag som skall utvärderas 
enligt artikel 39 skall vara tillgänglig för 
medlemsstaterna.

Motivering

Överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag 170
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. Förteckningen över de 
registreringsunderlag som skall utvärderas 
enligt artikel 40 skall vara tillgänglig för 
medlemsstaterna.

Motivering

Överensstämmelse med ”SAGE-förslaget” (en stärkt roll för kemikaliemyndigheten i 
utvärderingsfasen). 

Ändringsförslag 171
KAPITEL 2A (nytt)

KAPITEL 2A

KONTROLLUNDERSÖKNING AV 
REGISTRERINGSUNDERLAG FÖR 
ÄMNEN I MÄNGDER PÅ MELLAN 

1 OCH 100 TON

Motivering

Dessa ändringsförslag gör det möjligt för kemikaliemyndigheten att fastställa ämnen på
10-100 ton för vilka det inte finns fullständiga uppgifter enligt bilaga VI, och ämnen på 1–10 
ton för vilka det inte finns fullständiga uppgifter enligt bilaga V, inbegripet akut toxicitet och 
biologisk nedbrytning, denna avsaknad av fullständiga uppgifter kan innebära en hög risk. 
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Kontrollundersökningskriterierna omfattar registreringsunderlag med minimiinformation om 
faror, misstanke om CMR och PBT, omfattande exponering, stora mängder och problem i 
samband med genomförandeåtgärderna. Med tanke på användbarheten och 
proportionaliteten måste minst två av dessa kriterier uppfyllas för att ett ämne skall väljas ut. 

Kemikaliemyndigheten får dessutom föreslå ytterligare kontrollundersökningskriterier till 
kommissionen som har befogenhet att införa sådana kriterier i den nya bilagan IIIa till denna 
förordning.

Ändringsförslag 172
ARTIKEL -43A (ny)

Artikel -43a

Fastställande av ämnen som omfattas av 
ytterligare informationskrav 

1. Kemikaliemyndigheten får göra en 
kontrollundersökning av samtliga 
registreringsunderlag som lagts fram när 
det gäller ämnen som endast registrerats i 
mängder på under 100 ton, och fastställa 
vilka ämnen som utgör en hög risk för att 
de uppfyller minst två av nedanstående 
kriterier: 

a) Ämnet kan ha en hög exponeringsgrad 
på grund av 
i) privatanvändning,

ii) en bred yrkesmässig användning eller

iii) en bred industriell användning.
b) Det har lämnats in minimiinformation 
om ämnets egenskaper och dess inverkan 
på människors hälsa eller miljön.

c) Det finns vetenskapliga belägg för att 
ämnet sannolikt uppfyller kriterierna för 
klassificering som cancerframkallande, 
mutagent eller reproduktionstoxiskt enligt 
kategori 1 eller 2, eller kriterierna i bilaga 
XII, och det finns minimiinformation om 
de farliga egenskaper som angivits för 
ämnet. 
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d) Ämnet har registrerats av minst 
20 registranter, såvida dessa inte har 
påvisat att ingen exponering förekommer, 
eller vetenskapliga bevis tyder på att ämnet 
är ofarligt.

e) Resultaten av kontroll- eller 
övervakningsåtgärderna i medlemsstaterna 
ger upphov till misstankar om att ämnet är 
farligt för människans hälsa eller miljön.

2. Kemikaliemyndigheten skall kräva att 
registranter av ämnen som fastställts efter 
en kontrollundersökning i enlighet med 
artiklarna 11a och 12 lägger fram

a) informationen i enlighet med bilaga VI 
inom två år för ämnen på 10–100 ton per 
år, 
b) informationen i enlighet med bilaga V 
inom ett år för ämnen på 1–10 ton per år.

3. Kemikaliemyndigheten får föreslå
ytterligare kontrollundersökningskriterier 
för kommissionen. Kommissionen skall 
fatta ett beslut om att ta upp ytterligare 
kriterier i bilaga IIIA i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 130.3.

Motivering

Dessa ändringsförslag gör det möjligt för kemikaliemyndigheten att fastställa ämnen på
10-100 ton för vilka det inte finns fullständiga uppgifter enligt bilaga VI, och ämnen på 1–10 
ton för vilka det inte finns fullständiga uppgifter enligt bilaga V, inbegripet akut toxicitet och 
biologisk nedbrytning, denna brist kan innebära en hög risk. 
Kontrollundersökningskriterierna omfattar registreringsunderlag med minimiinformation om 
faror, misstanke om CMR och PBT, omfattande exponering, stora mängder och problem i 
samband med genomförandeåtgärderna. Med tanke på användbarheten och 
proportionaliteten måste minst två av dessa kriterier uppfyllas för att ett ämne skall väljas ut. 

Kemikaliemyndigheten får dessutom föreslå ytterligare kontrollundersökningskriterier till 
kommissionen som har befogenhet att införa sådana kriterier i den nya bilagan IIIa till denna 
förordning.

Ändringsförslag 173
ARTIKEL -43AA (ny)

Artikel -43aa
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Insamling av ytterligare information om 
det finns flera registranter

1. Om flera registranter ombeds lämna 
information enligt artikel 43 a a 2 om 
samma ämne skall kemikaliemyndigheten 
informera dessa registranter om de övrigas 
namn. 
2. Alla registranter som har ombetts lämna 
samma information 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 
information som saknas och behövs för att 
uppfylla kraven i bilaga V eller VI skall 
delas lika mellan alla registranter av detta 
ämne, förutsatt att inte någon annan 
överenskommelse nåtts.

Motivering

Om det finns flera registranter skall bara en uppsättning data tas fram och kostnaden skall 
delas lika mellan alla registranter av det ämnet. 

Ändringsförslag 173A
ARTIKEL 43A

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

För att få till stånd ett 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.
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Motivering

Överensstämmelse med ”SAGE-förslaget” (en stärkt roll för kemikaliemyndigheten i 
utvärderingsfasen). 

Ändringsförslag 174
ARTIKEL 43B, RUBRIK

Behörig myndighet Löpande gemenskapsplan

Motivering

Det är mycket viktigt att det enbart finns en enda löpande gemenskapsplan och inte flera 
nationella löpande planer. Det är kemikaliemyndighetens ansvar att utarbeta ett förslag till 
löpande plan med beaktande av medlemsstaternas synpunkter.

Ändringsförslag 175
ARTIKEL 43B, PUNKT 1, INLEDNINGEN OCH STYCKE 1A (nytt)

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 enligt 
artiklarna 44, 45 och 46, på grundval av de 
kriterier som fastställts i enlighet med 
artikel 43a och om den, antingen som en 
följd av utvärderingen av ett 
registreringsunderlag eller av annan 
anledning, t.ex. på grundval av information i 
registreringsunderlaget, har anledning att 
misstänka att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk, exempelvis på grund av något av 
följande skäl:

Kemikaliemyndigheten skall översända 
förslaget till löpande plan till 
medlemsstaterna före den 31 december 
varje år.

Motivering

Det är mycket viktigt att det enbart finns en enda löpande gemenskapsplan och inte flera 
nationella löpande planer. Det är kemikaliemyndighetens ansvar att utarbeta ett förslag till 
löpande plan med beaktande av medlemsstaternas synpunkter.

Ändringsförslag 176
ARTIKEL 43B, PUNKT 1B (ny)
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1b. Kemikaliemyndigheten skall ansvara 
för utvärderingen av de ämnen som finns 
med i den löpande gemenskapsplanen. Vid 
utvärderingen av ämnena kan 
kemikaliemyndigheten vända sig till de 
expertorgan som finns upptagna i den 
förteckning som upprättats i enlighet med 
artikel 83 och från vilken den skall välja ett 
organ med beaktande av medlemsstaternas 
önskemål i enlighet med punkt 1a.

Motivering

Det är mycket viktigt att det enbart finns en enda löpande gemenskapsplan och inte flera 
nationella löpande planer. Det är kemikaliemyndighetens ansvar att utarbeta ett förslag till 
löpande plan med beaktande av medlemsstaternas synpunkter.

Ändringsförslag 177
ARTIKEL 43B, PUNKT 1A (ny)

1a. Före den 31 januari varje år kan 
medlemsstaterna lämna synpunkter på
innehållet i förslaget till plan till 
kemikaliemyndigheten samt föreslå
införande av nya ämnen i den löpande 
planen och en utvärdering från nationella 
organs sida.

Motivering

Det är mycket viktigt att det enbart finns en enda löpande gemenskapsplan och inte flera 
nationella löpande planer samtidigt. Det är kemikaliemyndighetens ansvar att utarbeta ett 
förslag till löpande plan med beaktande av medlemsstaternas synpunkter.

Ändringsförslag 178
ARTIKEL 43B, PUNKT 2
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2. En löpande plan enligt punkt 1 skall 
omfatta en period på tre år; den skall 
uppdateras årligen och skall innehålla 
uppgifter om vilka ämnen medlemsstaten 
planerar att utvärdera varje år. 
Medlemsstaterna skall lämna den löpande 
planen till kemikaliemyndigheten och de 
övriga medlemsstaterna senast den 
28 februari varje år. Kemikaliemyndigheten 
får komma med synpunkter och 
medlemsstaterna får sända sina synpunkter 
till kemikaliemyndigheten eller anmäla sitt 
intresse av att utvärdera ett ämne senast 
den 31 mars varje år.

2. En löpande plan enligt punkt 1 och 
punkt 1a skall omfatta en period på tre år; 
den skall uppdateras årligen och skall 
innehålla uppgifter om vilka ämnen som skall 
utvärderas varje år på EU-nivå av 
kemikaliemyndigheten och, i 
förekommande fall, i de medlemsstater som 
yttrat sig inom ramen för artikel 43b, 
punkt 1b. Kemikaliemyndigheten skall 
lämna den löpande gemenskapsplanen till 
medlemsstaterna senast den 28 februari varje 
år.

Motivering

Det är mycket viktigt att det enbart finns en enda löpande gemenskapsplan och inte flera 
nationella löpande planer. Det är kemikaliemyndighetens ansvar att utarbeta ett förslag till 
löpande plan med beaktande av medlemsstaternas synpunkter.

Ändringsförslag 179
ARTIKEL 43B, PUNKT 3

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

3. Om det inte inkommit några synpunkter på
den löpande gemenskapsplanen skall
kemikaliemyndigheten anta denna löpande 
plan. I annat fall skall 
kemikaliemyndigheten utarbeta ett nytt 
förslag till löpande plan som skall lämnas 
till medlemsstaterna. Om det inte har 
inkommit några nya synpunkter på
innehållet i den löpande 
gemenskapsplanen inom 30 dagar skall 
kemikaliemyndigheten anta den. Om det 
finns motstridiga åsikter, i synnerhet i de 
fall då flera medlemsstater föreslår olika 
organ för att utvärdera samma ämne, skall 
kemikaliemyndigheten överlämna planen 
till kommissionen, som skall anta den i 
enlighet med förfarandet i artikel 130.3.

Motivering

Det är mycket viktigt att det enbart finns en enda löpande gemenskapsplan och inte flera 
nationella löpande planer. Det är kemikaliemyndighetens ansvar att utarbeta ett förslag till 
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löpande plan med beaktande av medlemsstaternas synpunkter.

Ändringsförslag 180
ARTIKEL 43b, PUNKT 1, PUNKT 4

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.
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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.

Motivering

Det är mycket viktigt att det enbart finns en enda löpande gemenskapsplan och inte flera 
nationella löpande planer. Det är kemikaliemyndighetens ansvar att utarbeta ett förslag till 
löpande plan med beaktande av medlemsstaternas synpunkter.

Ändringsförslag 181
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 
de löpande planerna på sin webbplats.

Motivering

Det är mycket viktigt att det enbart finns en enda löpande gemenskapsplan och inte flera 
nationella löpande planer. Det är kemikaliemyndighetens ansvar att utarbeta ett förslag till 
löpande plan med beaktande av medlemsstaternas synpunkter.

Ändringsförslag 182
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.

utgår

Motivering

Det är mycket viktigt att det enbart finns en enda löpande gemenskapsplan och inte flera 
nationella löpande planer. Det är kemikaliemyndighetens ansvar att utarbeta ett förslag till 
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löpande plan med beaktande av medlemsstaternas synpunkter.

Ändringsförslag 183
ARTIKEL 44, PUNKTERNA 1 OCH 4

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. Beslutet 
skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 48 och 49.

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

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

Motivering

Överensstämmelse med ”SAGE-förslaget” (en stärkt roll för kemikaliemyndigheten i 
utvärderingsfasen). 

Ändringsförslag 184
ARTIKEL 45, PUNKT 1

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

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

Motivering

Hör samman med ändringsförslaget till artikel 38.
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Ändringsförslag 185
ARTIKEL 45, PUNKT 2

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

2. Om lämpligt skall genomförandeåtgärder 
antas i enlighet med förfarandet i artikel 
130.3.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man optimerar tillgängliga resurser, särskilt de expertresurser som redan finns 
i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 186
ARTIKEL 46

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

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

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

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

Motivering

Överensstämmelse med ”SAGE-förslaget” (en stärkt roll för kemikaliemyndigheten i 
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utvärderingsfasen). 

Ändringsförslag 187
ARTIKEL 48

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

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

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

2. Om en registrant har upphört att tillverka 
eller importera ämnet skall denne informera 
kemikaliemyndigheten om detta; 
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 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 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.

4. Trots vad som sägs i punkterna 2 och 3 får 
ytterligare information begäras i enlighet med 
artikel 44 i följande fall:

4. Trots vad som sägs i punkterna 2 och 3 får 
ytterligare information begäras i enlighet med 
artikel 44 i följande fall:

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

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

b) Om exponeringen för det ämne som 
tillverkas eller importeras av den berörda 
registranten på ett betydande sätt bidrar till 
denna risk.

b) Om exponeringen för det ämne som 
tillverkas eller importeras av den berörda 
registranten på ett betydande sätt bidrar till 
denna risk.



AD\580429SV.doc 109/173 PE 357.851v02-00

SV

Förfarandet i artiklarna 66–70 skall gälla i 
tillämpliga delar. 

Förfarandet i artiklarna 66–70 skall gälla i 
tillämpliga delar. 

Motivering

Överensstämmelse med ”SAGE-förslaget” (en stärkt roll för kemikaliemyndigheten i 
utvärderingsfasen). 

Ändringsförslag 188
ARTIKEL 49, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat skall anmäla sitt förslag till 
beslut i enlighet med artikel 39, 40 eller 44 
till kemikaliemyndigheten, tillsammans med 
eventuella synpunkter från registranten eller 
nedströmsanvändaren; den skall ange hur 
dessa synpunkter har beaktats. 
Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra detta förslag till beslut och 
synpunkterna till de övriga 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

1. Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra sitt förslag till beslut, vilket 
vid behov skall bygga på den utvärdering 
som gjorts av det behöriga institutet, i 
enlighet med artikel 39, 40 eller 44 till 
medlemsstaterna, tillsammans med 
eventuella synpunkter från registranten eller 
nedströmsanvändaren; den skall ange hur 
dessa synpunkter har beaktats. 

Motivering

Hör samman med ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag 189
ARTIKEL 49, PUNKT 2

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

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får 
medlemsstaterna lämna förslag på ändringar 
av förslaget till beslut till 
kemikaliemyndigheten, med kopia till den 
behöriga myndigheten.

Motivering

Överensstämmelse med ”SAGE-förslaget” (en stärkt roll för kemikaliemyndigheten i 
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utvärderingsfasen). 

Ändringsförslag 190
ARTIKEL 49, PUNKTERNA 3 OCH 4

3. Om kemikaliemyndigheten inte erhåller 
några förslag eller inte själv lagt fram något 
förslag inom 30 dagar skall den fatta beslutet 
i den version som anmälts enligt punkt 1.

3. Om kemikaliemyndigheten inte erhåller 
några förslag inom 30 dagar skall den fatta 
beslutet i den version som anmälts enligt 
punkt 1.

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

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

Motivering

Överensstämmelse med ”SAGE-förslaget” (en stärkt roll för kemikaliemyndigheten i 
utvärderingsfasen). 

Ändringsförslag 191
ARTIKEL 50, PUNKT 1

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

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

Kemikaliemyndigheten skall fastställa 
kriterierna för delning av kostnaderna. 
Dessa kriterier skall baseras på öppenhet 
och proportionalitet.

Motivering

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

Ändringsförslag 192
ARTIKEL 51
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Medlemsstaternas rapporteringsskyldighet 
till kemikaliemyndigheten

Offentliggörande av information om 
utvärderingarna

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

Senast den 28 februari varje år skall 
kemikaliemyndigheten offentliggöra en 
rapport på sin webbplats om de framsteg 
som gjorts under det föregående kalenderåret 
när det gäller fullgörandet av de skyldigheter 
som åligger den i fråga om att granska 
testningsförslag. 

Motivering

Överensstämmelse med ”SAGE-förslaget” (kemikaliemyndighetens roll). 

Ändringsförslag 193
ARTIKEL 52

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

Syftet med denna avdelning är att säkerställa 
att ämnen med farliga egenskaper ersätts 
med lämpliga alternativa ämnen eller tekniker 
om sådana finns tillgängliga, samtidigt 
som en väl fungerande inre marknad 
tryggas.

Motivering

Under tillståndsfasen är hälso- och miljöskyddsmålen viktigare än inremarknadsreglerna. 
Dessutom bör man skapa en tydligare koppling till substitutionsprincipen.

Ändringsförslag 194
ARTIKEL 53, PUNKT 1, LED A OCH B

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 på ett 
sätt som motsvarar utsläppande på
marknaden om ämnet är upptaget i 
bilaga XIII; detta är emellertid tillåtet



PE 357.851v02-00 112/173 AD\580429SV.doc

SV

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- 
eller 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 på ett sätt som motsvarar 
utsläppande på marknaden 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- 
eller 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 på ett sätt som motsvarar 
utsläppande på marknaden har undantagits 
från tillståndskravet i bilaga XIII i enlighet 
med artikel 55.2, eller

Motivering

Tillståndet för ett ämne gäller inte själva tillverkningen. Syftet med ändringen är att skapa 
klarhet, eftersom tillverkning skulle bli omöjlig om tillverkaren exempelvis inte skulle kunna 
lagra ämnet utan tillstånd.

Ändringsförslag 195
ARTIKEL 53, PUNKT 1, LED E

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

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

Ändringsförslag 196
ARTIKEL 53, PUNKT 2
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2. En nedströmsanvändare får använda ett 
ämne som uppfyller kriterierna i punkt 1 
förutsatt att användningen uppfyller de 
villkor som fastställs i ett tillstånd som 
lämnats till en aktör längre upp i 
distributionskedjan för den användningen.

2. En nedströmsanvändare får använda ett 
ämne som uppfyller kriterierna i punkt 1 
förutsatt att användningen uppfyller de 
villkor som fastställs i ett tillstånd som 
lämnats till en aktör längre upp i 
distributionskedjan för den användningen 
eller användnings- och 
exponeringskategorin.

Motivering

Ändring till följd av att användnings- och exponeringskategorier har införts. Det samma 
gäller för artiklarna 55.1c ii, 55.1.d, 58.4, 58.5 och 58.6.

Ändringsförslag 197
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED A–F

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

d) Användning som livsmedelstillsatser 
enligt direktiv 89/107/EEG.
e) Användning som fodertillsatser enligt 
direktiv 70/524/EEG.

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

Motivering

Se artikel 2. Dessa ämnen bör inte falla under tillämpningsområdet för REACH.

Ändringsförslag 198
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED IA (nytt)
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ia) Ämnen som inte behöver registreras.

Motivering

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

Ändringsförslag 199
ARTIKEL 53, PUNKT 7, INLEDNINGEN

Punkterna 1 och 2 skall inte gälla 
användningen av ämnen som ingår i 
beredningar

Punkterna 1 och 2 skall inte gälla 
användningen av ämnen som ingår i 
beredningar eller varor

Motivering

Koncentrationsgränser bör också finnas för ämnen i varor. Det faktum att ämnen i varor 
missgynnas är inte motiverat utifrån toxikologiska och ekotoxikologiska kriterier. För det 
andra kräver exponering för ämnen i varor, till skillnad från exponering för ämnen i 
beredningar, ett utvinningssätt vilket ytterligare begränsar exponering. Denna ändring 
överensstämmer med nuvarande EG-lagstiftning om varor.

Ändringsförslag 200
ARTIKEL 53, PUNKT 7a (ny)

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

Motivering

I förslaget till en ny punkt 8 till artikel 53 framgår det tydligt att de beslut som ministerrådet 
och parlamentet redan har fattat i enlighet med direktiv 76/769/EEG eller som kommissionen 
i framtiden kommer att fatta i överensstämmelse med det förfarande som fastställs i artikel 
130 (kommittéförfarandet) inte behöver tas upp till diskussion igen. Man kan inte låta 
kommissionen bedöma huruvida, och i vilken utsträckning, de ämnen och användningar som 
redan omfattas av en lagstiftning, skall undantas från dessa bestämmelser.

Ändringsförslag 201
ARTIKEL 54, LED A, B OCH C
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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.

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.

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.

Motivering. 

Innan ett ämne godkänns måste det fattas ett rättsligt bindande beslut om dess klassificering 
(på grundval av harmoniserade bestämmelser för klassificering av CMR-ämnen i kategori 1 
eller 2). Allt annat skulle innebära ett ifrågasättande av de beslut som fattats av de 
kommittéer i medlemsstaterna som är ansvariga för att klassificera CMR-ämnen i kategori 1 
eller 2. Det måste råda rättssäkerhet, i synnerhet med avseende på världshandeln. 

Ändringsförslag 202
ARTIKEL 54, LED F

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

utgår

Motivering

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

Ändringsförslag 203
ARTIKEL 54A (NY)

Artikel 54a
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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 
beaktande av 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

Denna ändring garanterar både rättslig säkerhet och att begränsningarna i 
tillståndsförfarandet gäller ämnen med bevisade negativa hälso- eller miljöeffekter när de 
undersöks mot klart fastställda vetenskapliga kriterier som har validerats på internationell 
nivå, av t.ex. OECD.

Ändringsförslag 204
ARTIKEL 55, PUNKT 1, inledningen

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

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

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

Ändringsförslag 205
ARTIKEL 55, PUNKT 1, led e

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

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

Ändringsförslag 206
ARTIKEL 55, PUNKT 2, inledningen

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

2. Användningar eller användnings- och 
exponeringskategorier kan undantas från 
tillståndskravet. Vid fastställande av sådana 
undantag skall i synnerhet följande beaktas:

Ändringsförslag 207
ARTIKEL 55, PUNKT 4, led b

b) Användningar som bör undantas från 
tillståndskravet.

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

Ändringsförslag 208
ARTIKEL 56, PUNKT 7
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7. Om medlemsstatskommittén inom 30 
dagar från remitteringen når en enhällig 
överenskommelse om identifieringen skall 
kemikaliemyndigheten uppta ämnet i sina 
rekommendationer enligt artikel 55.3. Om 
medlemsstatskommittén inte når någon 
enhällig överenskommelse skall den anta ett 
yttrande inom 30 dagar från remitteringen. 
Kemikaliemyndigheten skall överlämna detta 
yttrande till kommissionen med uppgifter om 
eventuella avvikande ståndpunkter inom 
kommittén.

7. Om medlemsstatskommittén inom 30 
dagar från remitteringen når en enhällig 
överenskommelse om identifieringen skall 
kemikaliemyndigheten uppta ämnet i sina 
rekommendationer enligt artikel 55.3. Den 
berörda registranten skall ges möjlighet att 
inkomma med synpunkter på förhand. Om 
medlemsstatskommittén inte når någon 
enhällig överenskommelse skall den anta ett 
yttrande inom 30 dagar från remitteringen. 
Den berörda registranten skall ges 
möjlighet att inkomma med synpunkter 
innan yttrandet utformas. 
Kemikaliemyndigheten skall överlämna detta 
yttrande till kommissionen med uppgifter om 
eventuella avvikande ståndpunkter inom 
kommittén och de berörda registranternas 
synpunkter samt, om dessa synpunkter 
uteslutits ur yttrandet, orsakerna till att så
skett.

Motivering

Kemikaliemyndighetens yttrande föregår ett eventuellt kommittéförfarande och påverkar 
därför de berörda registranternas ställning. Det är således viktigt att låta de berörda 
registranterna få uttala sig innan yttrandet utformas.

Ändringsförslag 209
ARTIKEL 57, PUNKT 2

2. Tillstånd skall beviljas om de hälso- eller 
miljörisker som uppkommer i samband 
med ämnets användning på grund av de 
inneboende egenskaper som anges i 
bilaga XIII kan kontrolleras på ett adekvat 
sätt i enlighet med bilaga I, avsnitt 6 och 
såsom redovisas i sökandens 
kemikaliesäkerhetsrapport.

2. Tillstånd skall beviljas om

Kommissionen skall inte beakta följande:
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a) Hälso- och miljöriskerna vid utsläpp av 
ämnet från en anläggning som beviljats 
tillstånd i enlighet med rådets 
direktiv 96/61/EG.

a) de hälso- eller miljörisker som 
uppkommer vid användning av ett ämne på
grund av de inneboende egenskaper som 
anges i bilaga XIII kan kontrolleras på ett 
adekvat sätt i enlighet med bilaga I, 
punkt 6 och såsom redovisas i sökandens 
kemikaliesäkerhetsrapport, och

b) Riskerna för och via vattenmiljön vid 
utsläpp av ämnet från en punktkälla som 
omfattas av kravet på förhandsreglering 
enligt artikel 11.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG och av 
lagstiftning som antagits i enlighet med 
artikel 16 i det direktivet.

b) åtgärder vidtas för att minska 
exponeringen till ett minimum, och

d) de sociala och ekonomiska fördelarna 
bevisligen uppväger de hälso- och 
miljörisker som användningen av ämnet 
medför.

Motivering

Man bör skapa incitament för att substitution av ämnen med särskilt farliga egenskaper, 
angivna i bilaga XIII. Tillstånd för dessa ämnen bör utfärdas enbart i undantagsfall och vissa 
specifika villkor måste uppfyllas. Det räcker inte med att användningen av dem ”kontrolleras 
på ett adekvat sätt”.

Ändringsförslag 210
ARTIKEL 57, PUNKT 3

3. Om det inte är möjligt att bevilja ett 
tillstånd enligt punkt 2, kan det ändå
beviljas om det kan visas att de 
socioekonomiska fördelarna uppväger 
hälso- eller miljöriskerna i samband med 
ämnets användning och om det saknas 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Detta beslut skall fattas med beaktande av 
följande:

utgår

a) Den risk som användningen av ämnet 
medför.
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b) De socioekonomiska fördelarna med 
ämnets användning och de 
socioekonomiska konsekvenserna av att 
tillstånd vägras, enligt sökanden eller 
andra berörda parter.
c) Analysen av de alternativ som sökanden 
lämnat enligt artikel 59.5 och eventuella 
bidrag från tredje parter enligt artikel 61.2.

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

Motivering

Man bör skapa incitament för substitution av ämnen med särskilt farliga egenskaper, angivna 
i bilaga XIII. Tillstånd för dessa ämnen bör utfärdas enbart i undantagsfall och vissa 
specifika villkor måste uppfyllas. Det räcker inte med att användningen av dem ”kontrolleras 
på ett adekvat sätt”.

Ändringsförslag 211
ARTIKEL 57, PUNKT 6

6. Tillstånden kan vara förenade med villkor, 
t.ex. omprövning efter viss tid och/eller 
övervakning. Tillstånd som beviljas i 
enlighet med punkt 3 skall normalt vara 
tidsbegränsade.

6. Tillstånden skall vara förenade med 
villkor, bland annat obligatoriskt 
uppvisande av uppföljnings- och 
substitutionsplaner. Tillstånden skall vara
tidsbegränsade med en löptid på högst 
sju år, men kan eventuellt förnyas i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 58.

Motivering

Man bör uppmuntra substitution och innovation. Tillstånden bör vara tidsbegränsade (högst 
sju år).

Ändringsförslag 212
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 213



AD\580429SV.doc 121/173 PE 357.851v02-00

SV

ARTIKEL 58, PUNKT 3, STYCKE 2

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 
överlämnas det åt kommissionen att, på grundval av kriterier, fatta beslut om att dra in 
tillståndet under omprövningen eller ej. Detta ändringsförslag hör samman med övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag 214
ARTIKEL 59, PUNKT 3

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

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

Ändringsförslag 215
ARTIKEL 59, PUNKT 4, LED C

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

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

Ändringsförslag 216
ARTIKEL 60, PUNKT 1
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1. Om en ansökan om användning av ett 
ämne redan har lämnats in kan en senare 
sökande, genom en fullmakt från den tidigare 
sökanden, hänvisa till delar av den ansökan 
som tidigare lämnats in i enlighet med artikel 
59.4 d och 59.5.

1. Om en ansökan om användning eller om 
användnings- och exponeringskategori av 
ett ämne redan har lämnats in kan en senare 
sökande, genom en fullmakt från den tidigare 
sökanden, hänvisa till delar av den ansökan 
som tidigare lämnats in i enlighet med artikel 
59.4 d och 59.5.

Ändringsförslag 217
ARTIKEL 60, PUNKT 2

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

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

Ändringsförslag 218
ARTIKEL 61, PUNKT 4, LED A–B

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

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

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

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

Ändringsförslag 219
ARTIKEL 62

Skyldigheter för tillståndshavare Informationskrav för tillståndspliktiga 
ämnen
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Tillståndshavare skall ange 
tillståndsnumret på etiketten innan de 
släpper ut ett ämne på marknaden för en 
tillåten användning.

Alla ämnen och beredningar som uppfyller 
villkoren i artikel 54 skall märkas och vid 
alla tillfällen åtföljas av ett 
säkerhetsdatablad. På etiketten skall 
följande anges:

Motivering

Man måste märka farliga ämnen och beredningar i syfte att informera användarna.

Ändringsförslag 220
ARTIKEL 64, PUNKT 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. Ämnen, beredningar eller varor får, om 
de är föremål för begränsningar enligt 
bilaga XVI, endast tillverkas, släppas ut på
marknaden eller användas om de 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.

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. Ämnen, beredningar eller varor får, om 
de är föremål för begränsningar enligt 
bilaga XVII, endast tillverkas, släppas ut på
marknaden eller användas om de 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.

Motivering

Bestämmelserna skall inte enbart omfatta ämnen som sådana, ingående i beredningar eller 
varor. Precis som i nuvarande lagstiftning (direktiv 76/769/EEG) skall farliga beredningar 
och varor kunna regleras direkt. Ändringen har gjorts i klargörande syfte så att sådana 
beredningar och varor också skall kunna regleras utan hänsyn till deras enskilda 
komponenter, utan med den farliga effekten som utgångspunkt.
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Ändringsförslag 221
ARTIKEL 66, PUNKT 1

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.

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. 

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. Innan kemikaliemyndigheten 
sammanställer dokumentationen skall den 
ge berörda registranter möjlighet att 
inkomma med synpunkter. Om 
dokumentationen 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 de berörda registranternas 
synpunkter och 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. 

Motivering

Dokumentationen utgör underlag för ett beslut om begränsning och påverkar de berörda 
registranternas ställning. Det är således viktigt att låta de berörda registranterna yttra sig 
innan dokumentationen förbereds, och att i samband med att dokumentationen förbereds 
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beakta den information som berörda registranter har tillhandahållit.

Ändringsförslag 222
ARTIKEL 66, PUNKT 2

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, en beredning 
eller en 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.

Motivering

Bestämmelserna skall inte enbart omfatta ämnen som sådana, ingående i beredningar eller 
varor. Precis som i nuvarande lagstiftning (direktiv 76/769/EEG) skall farliga beredningar 
och varor kunna regleras direkt. Ändringen har gjorts i klargörande syfte så att sådana 
beredningar och varor också skall kunna regleras utan hänsyn till deras enskilda 
komponenter, utan med den farliga effekten som utgångspunkt.

Ändringsförslag 223
ARTIKEL 66, PUNKT 2A (ny)

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

Motivering
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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 224
ARTIKEL 69, PUNKT 1A (ny)

1a. Innan kemikaliemyndigheten 
offentliggör yttrandena skall den ge 
berörda registranter möjlighet att yttra sig.

Motivering

Utskottens yttranden kan påverka de berörda registranternas ställning. Det är därför viktigt 
att låta dem uttala sig så att deras åsikter kan beaktas i efterföljande kommittéförfarande.

Ändringsförslag 225
ARTIKEL 69, PUNKT 2

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

2. Med respekt för den konfidentiella 
information som avses i artikel 116 skall
kemikaliemyndigheten utan dröjsmål 
offentliggöra de båda kommittéernas 
yttranden på sin webbplats.

Motivering

Artikel 116 skall tillämpas även i detta fall.

Ändringsförslag 226
ARTIKEL 69, PUNKT 3

3. Kemikaliemyndigheten skall på begäran 
förse kommissionen med alla dokument och 
alla fakta som den mottagit eller beaktat.

3. Kemikaliemyndigheten skall på begäran 
förse kommissionen med alla dokument och 
alla fakta som den mottagit eller beaktat. 
Den skall också vidarebefordra de berörda 
registranternas synpunkter.
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Ändringsförslag 227
ARTIKEL 72, LED C, D, E OCH G

c) En riskbedömningskommitté, som skall 
ansvara för att bereda myndighetens 
yttranden om tillståndsansökningar, förslag 
till begränsningar och andra frågor avseende 
hälso- eller miljörisker som uppkommer vid 
tillämpningen av denna förordning.

c) En riskbedömningskommitté, som skall 
ansvara för att bereda myndighetens 
yttranden om utvärderingar, 
tillståndsansökningar, förslag till 
begränsningar och andra frågor avseende 
hälso- eller miljörisker som uppkommer vid 
tillämpningen av denna förordning.

d) En kommitté för socioekonomisk analys, 
som skall ansvara för att bereda 
myndighetens yttranden om 
tillståndsansökningar, förslag till 
begränsningar och andra frågor som 
uppkommer vid tillämpningen av denna 
förordning, inklusive den socioekonomiska 
analysen av effekterna av eventuella 
lagstiftningsåtgärder om ämnen.

d) En kommitté för socioekonomisk analys, 
som skall ansvara för att bereda 
myndighetens yttranden om utvärderingar, 
tillståndsansökningar, förslag till 
begränsningar och andra frågor som 
uppkommer vid tillämpningen av denna 
förordning, inklusive den socioekonomiska 
analysen av effekterna av eventuella 
lagstiftningsåtgärder om ämnen.

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 eventuella 
meningsskiljaktigheter mellan 
medlemsstaterna om förslag till beslut som 
kemikaliemyndigheten 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.

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 av 
utvärdering samt utarbeta riktlinjer, 
underhålla databasen och tillhandahålla 
information.

Motivering
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Överensstämmelse med ”SAGE-förslaget” (en stärkt roll för kemikaliemyndigheten i 
utvärderingsfasen). 

Ändringsförslag 228
ARTIKEL 73, PUNKT 1

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 229
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED CA (nytt)

ca) De uppgifter som det tilldelats enligt 
avdelning VI.

Motivering

Överensstämmelse med ”SAGE”-förslaget (en stärkt roll för kemikaliemyndigheten i 
granskningsfasen). 

Ändringsförslag 230
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED F
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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, vetenskaplig och praktisk
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 samt när det 
gäller att nå en överenskommelse om 
kostnadsdelning i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning III.

Motivering

Detta ändringsförslag inför en skyldighet för myndigheten att ge vägledning för att hjälpa 
industrin att nå överenskommelser om att dela på kostnaderna för gemensamt utnyttjade data.

Ändringsförslag 231
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 spridandet av 
bästa praxis inom området 
riskkommunikation.

Motivering

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

Ändringsförslag 232
ARTIKEL 73, PUNKT 4, LED F
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f) Utveckla en procedur för elektroniskt 
informationsutbyte.

f) Ge teknisk och vetenskaplig vägledning 
och de verktyg som är nödvändiga för 
denna förordnings funktion, bland dem en 
särskilt inrättad helpdesk och en webbplats; 
detta innebär i synnerhet att myndigheten 
skall bistå näringslivet, särskilt små och 
medelstora företag, vid utarbetandet av 
kemikaliesäkerhetsrapporterna.

Motivering

Ersätter motsvarande del av ändringsförslag 74 i förslaget till betänkande. Det behövs 
särskilda åtgärder för att stöda de små och medelstora företagen.

Ändringsförslag 233
ARTIKEL 73, PUNKT 4, LED GA (nytt)

ga) Tillsammans med kommissionen 
arbeta för att EU och tredjeländer 
ömsesidigt skall erkänna resultaten av 
sådana försök som utförts som ett led i 
tillämpningen av denna förordning och 
som följer föreskrifterna i den.

Motivering

Ett tillägg till ändringsförslag 74 i förslaget till betänkande. För att all information som finns 
att tillgå om kemikalier, alltså också information från tredjeländer, skall kunna komma till 
nytta, och onödiga försök undvikas, bör det arbetas till förmån för ömsesidigt erkännande av 
försöksresultaten. 

Ändringsförslag 234
ARTIKEL 74, LED D

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur.

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur på ett öppet och 
proportionerligt sätt.

Motivering

Avgiftsstrukturen bör fastställas på grundval av kriterier som syftar till att uppnå en rättvis, 
öppen och framför allt proportionerlig kostnadsfördelning, med tanke på att den är ett viktigt 
instrument för finansiering av REACH-systemet. Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.
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Ändringsförslag 235
ARTIKEL 75, PUNKT 1

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

1. Styrelsen skall bestå av fyra representanter 
som utses av kommissionen och tio 
ledamöter som utses av rådet i samråd med 
Europaparlamentet, av vilka fyra skall 
utses i lika mån på grundval av sin 
erfarenhet av föreningar som representerar 
konsumenterna, industrin och små och 
medelstora företag.

Motivering

Styrelsens sammansättning bör vara väl avvägd. Detta framhålls i skäl 74 i REACH-
förslaget. Det är mycket viktigt att man garanterar alla institutioners medverkan, och därför 
även inbegriper samråd med Europaparlamentet, och att man samtidigt ser till att det i 
styrelsen ingår ständiga ledamöter som utsetts i lika stor omfattning från föreningar som 
representerar konsumenterna, industrin (storföretag) och små och medelstora företag, dvs. 
alla intressenter inom den kemiska sektorn. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 236
ARTIKEL 79, PUNKT 2, LED JA (nytt)

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,

Motivering

Hänför sig till ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag 237
ARTIKEL 81, PUNKT 4, STYCKE 4
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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. Även berörda parter får 
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 för små
och medelstora företag. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som 
avser artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 238
ARTIKEL 82, PUNKT 1, STYCKE 4

Kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör eller dennes företrädare samt 
företrädare för kommissionen får delta i alla 
möten i forumet och dess arbetsgrupper. På
begäran av kommitténs 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. 
Även berörda parter får 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 för små
och medelstora företag. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som 
avser artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 239
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.

Motivering

Experterna bör vara vetenskapligt och politiskt oberoende. Det bör finnas ett fastställt 
förfarande för att leta fram oberoende experter. Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 240
ARTIKEL 83, PUNKT 2A (ny)

2a. Styrelsen skall på förslag 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 i utförandet av dess 
uppgifter, i synnerhet de som åligger den 
enligt avdelning VI. Kemikaliemyndigheten 
får överlåta vissa uppgifter till dessa organ, 
i synnerhet granskning av testningsförslag 
och registreringsunderlag samt utvärdering 
av ämnen.

Motivering

Det bör upprättas en förteckning över organ som utsetts av medlemsstaterna och som bistår 
kemikaliemyndigheten i utförandet av dess uppgifter. Se ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag 241
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 organen på den offentliggjorda 
förteckning som anges i punkt 2a eller 
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 det berörda 
organet, kemikaliemyndigheten och den 
berörda personen som reglerar detta, eller, 
om det är lämpligt, mellan 
kemikaliemyndigheten och den berörda 
personens arbetsgivare.

Motivering

Det bör upprättas en förteckning över organ som utsetts av medlemsstaterna och som bistår 
kemikaliemyndigheten i utförandet av dess uppgifter. Se ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag 242
ARTIKEL 85, PUNKT 1

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

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

Motivering

Med tanke på besvärsnämndens uppgifter bör en domare fungera som ordförande. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning IX: 
kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 243
ARTIKEL 85, PUNKT 3

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

3. Ordföranden, de andra ledamöterna och 
suppleanterna skall utses av styrelsen 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. 
En av ledamöterna skall ha befogenhet att 
fungera som skiljedomare.
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Motivering

Med tanke på funktionen som klagomålsinstans bör en ledamot ha befogenhet att fungera som 
skiljedomare.

Ändringsförslag 244
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 
kan överklagas.

Motivering

Alla beslut som kemikaliemyndigheten fattar måste i princip kunna överklagas.

Ändringsförslag 245
ARTIKEL 109, LED B

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.

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 i mängder på över 100 kg per år 
per tillverkare eller importör som sådana 
eller i en beredning över de 
koncentrationsgränser för skadliga hälso- 
och miljöeffekter som anges i direktiv 
1999/45/EG vilket resulterar i att 
beredningen klassificeras som farlig.

Motivering

Man bör fastställa en minimimängd för att undvika att även små mängder måste rapporteras. 
I direktiv 1999/45/EG fastställs inga koncentrationsgränser för fysikaliska och kemiska 
effekter. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna 
i avdelning X: klassificerings- och märkningsregistret.

Ändringsförslag 246
ARTIKEL 114, PUNKT 1
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1. Medlemsstaterna skall vart tionde år
lämna en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning inom sina 
respektive territorier, inbegripet de avsnitt 
som handlar om utvärdering och 
efterlevnadskontroll, i det formulär som 
fastställs i artikel 108.

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

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 247
ARTIKEL 114, PUNKT 2

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.

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.

Ändringsförslag 248
ARTIKEL 114, PUNKT 3
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3. Kommissionen skall vart tionde år 
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den information 
som anges i punkterna 1 och 2.

3. Kommissionen skall 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 sex år efter det 
anmälningsdatum som anges i artikel 131.2.

Motivering

Eftersom förordningen skall skapa enhetlighet är en tioårig rapportperiod för lång. CEFIC 
anser att man måste skapa ett rapportsystem med årliga rapporter.

Ändringsförslag 249
ARTIKEL 115A (ny)

Artikel 115a

Särskilda bestämmelser om information till 
allmänheten

I syfte att hjälpa konsumenterna att 
använda ämnen och beredningar på ett 
säkert och hållbart sätt skall tillverkarna 
tillhandahålla information om risker 
genom en etikett på varje förpackning som 
släpps ut på marknaden för försäljning till 
konsumenter. Etiketten skall innehålla 
uppgifter om vilka risker som är 
förknippade med ämnet, beredningen eller 
varan samt om rekommenderad 
användning och situationer då användning 
är att avråda ifrån. Dessutom bör etiketten 
vid behov kompletteras med användning av 
andra kommunikationskanaler, t.ex. 
webbplatser, i syfte att erbjuda mer 
detaljerade säkerhets- och 
användningsuppgifter om ämnet eller 
beredningen.

Direktiv 1999/45/EG och 1967/548/EEG 
skall ändras i enlighet med detta.

Motivering

Om det utvecklas ett lämpligt och konsekvent kommunikationssystem får konsumenterna den 
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information och de råd de behöver för att använda ämnen och beredningar på ett säkert och 
effektivt sätt.

Ändringsförslag 250
ARTIKEL 116, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

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

Motivering

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

Ändringsförslag 251
ARTIKEL 116, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell om inte tillverkaren eller 
importören hävdar det motsatta och om det 
inte finns några orsaker i allmänhetens 
intresse som talar mot det:

Motivering

I enskilda fall bör det vara möjligt att klassificera viss information som konfidentiell.

Ändringsförslag 252
ARTIKEL 116, PUNKT 1, led a

a) Ämnets handelsnamn. utgår

Motivering

Ämnets handelsnamn kan utgöra känslig information gentemot andra aktörer på marknaden, 
eftersom kopplingarna mellan producenter och köpare då kan uppenbaras. Denna 
information skall enligt punkt 2 uttryckligen betraktas som konfidentiell.

Ändringsförslag 253
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED B
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b) Ämnets IUPAC-namn, för farliga ämnen i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG.

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

Motivering

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

Ändringsförslag 254
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED C

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

Ändringsförslag 255
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED I

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

utgår

Motivering

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

Ändringsförslag 256
ARTIKEL 116, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Följande information skall betraktas som 
konfidentiell även om ingen begäran har 
gjorts i enlighet med punkt 115.2:

2. Följande information skall betraktas som 
konfidentiell:
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Motivering

Uppgifterna i punkterna b) och c) i kommissionens förslag bör vara ”icke-konfidentiella”, så
att man kan genomföra nödvändiga studier om dessa ämnens spridning samt beräkna hur 
stora mängder av dem som distribuerats och bedöma potentiella exponeringar.

Ändringsförslag 257
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED -A (nytt)

-a) Namn och adress på registranten och 
på andra som är skyldiga att registrera sig.

Motivering

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

Ändringsförslag 258
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED C

c) Den exakta mängd av ämnet eller 
beredningen som tillverkas eller släpps ut 
på marknaden.

utgår

Motivering

Uppgifterna i punkt c) i kommissionens förslag bör vara ”icke-konfidentiell”, så att man kan 
genomföra nödvändiga studier om dessa ämnens spridning samt beräkna hur stora mängder 
av dem som distribuerats och bedöma potentiella exponeringar.

Ändringsförslag 259
ARTIKEL 116, PUNKT 3

3. All annan information skall vara tillgänglig 
i enlighet med artikel 115.

3. All annan information med undantag för 
information som enligt artikel 7.9 skall 
behandlas som konfidentiell och 
information som tillhandahållits om vissa 
typer av isolerade intermediärer (artikel 47)
skall vara tillgänglig i enlighet med 
artikel 115.

Motivering
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Registreringsuppgifter om produkt- och processinriktad forskning och utveckling bör även 
jämställas med den obligatoriska, konfidentiella information som anges i artikel 116.2 och 
som inte bör göras tillgänglig genom beslut i enskilda fall. Intermediärer bör inte heller 
offentliggöras, eftersom konkurrenterna lätt kan identifiera dem.

Ändringsförslag 260
ARTIKEL 117

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 statlig 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.

Motivering

För att undvika olaglig användning av information bör det tydligt fastställas att artikel 117 
(samarbete) enbart avser nationella och internationella statliga institutioner. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning XI: 
information.

Ändringsförslag 261
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 utarbetar informera 
allmänheten om risker med ämnen, om detta 
anses nödvändigt för att skydda människors 
hälsa eller miljön.

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

Ändringsförslag 262
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, i enlighet med de 
riktlinjer som kemikaliemyndigheten 
utarbetar.

Motivering

För att Reach-systemet skall genomföras enhetligt bör kemikaliemyndighetens ställning 
stärkas så att den kan kräva vissa kontroller och åtgärder av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 263
ARTIKEL 122, STYCKE 1A (nytt)

Kemikaliemyndigheten skall av 
medlemsstaterna bemyndigas att inleda 
kontroller och verksamhet och den skall 
fastställa riktlinjer för harmonisering och 
effektivisering av kontrollsystemet.

Motivering

REACH-systemets förvaltning kräver att förordningens bestämmelser genomförs på ett 
enhetligt sätt på hela den gemensamma marknaden och det behövs också ett effektivt 
kontrollsystem. Kemikaliemyndigheten bör därför ha rätt att begära att medlemsstaterna 
genomför kontroller eller åtgärder. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning XIII: kontroll av efterlevnaden.

Ändringsförslag 264
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 ett 
antal riktlinjer som kemikaliemyndigheten 
utarbetat 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 och 
kemikaliemyndigheten 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. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i 
avdelning XIII: kontroll av efterlevnaden.

Ändringsförslag 265
ARTIKEL 125

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

Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa 
eller hindra tillverkningen, importen, 
utsläppandet på marknaden eller 
användningen av ämnen som sådana,
beredningar eller varor om de
överensstämmer med denna förordning och, i 
tillämpliga fall, med gemenskapsrättsakter 
som antagits vid genomförandet av denna 
förordning.

Motivering

The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be 
possible to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to 
clarify that Article 125 applies to such cases too.

Ändringsförslag 266
ARTIKEL 126, PUNKT 1



PE 357.851v02-00 144/173 AD\580429SV.doc

SV

1. Om en medlemsstat har goda skäl att tro 
att ett ämne – som sådant, eller ingående i
en beredning eller vara – utgör en hälso- eller 
miljörisk trots att det uppfyller kraven i 
denna förordning, får den vidta lämpliga 
preliminära åtgärder. Medlemsstaten skall 
omedelbart underrätta kommissionen, 
kemikaliemyndigheten och de övriga 
medlemsstaterna om detta och ange skälen 
för sitt beslut; den skall tillhandahålla den 
vetenskapliga eller tekniska information på
vilken den preliminära åtgärden grundas.

1. Om en medlemsstat har goda skäl att tro 
att ett ämne som sådant, en beredning eller 
en vara utgör en hälso- eller miljörisk trots 
att de uppfyller kraven i denna förordning, 
får den vidta lämpliga preliminära åtgärder. 
Medlemsstaten skall omedelbart underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten och de 
övriga medlemsstaterna om detta och ange 
skälen för sitt beslut; den skall tillhandahålla 
den vetenskapliga eller tekniska information 
på vilken den preliminära åtgärden grundas.

Motivering

The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be 
possible to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to 
clarify that Article 126 applies to such cases too.

Ändringsförslag 267
ARTIKEL 132A (ny)

Artikel 132a

Mellanliggande efterhandsutvärdering

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 133 skall 
kommissionen, fem år efter 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. 
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2. Kommissionen skall förelägga 
Europaparlamentet och rådet 
efterhandsutvärderingen senast den [sex år 
efter 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

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, och if not, to make the necessary adjustments.

Ändringsförslag 268
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, 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

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

Ändringsförslag 269
ARTIKEL 135

Artikel 14 i direktiv 1999/45/EG skall utgå. Artikel 14 i direktiv 1999/45/EG skall utgå.
Direktiv 1999/45/EG skall ändras i syfte att 
säkerställa att konsumenterna får 
nödvändig information för att kunna vidta 
lämpliga åtgärder för en säker användning 
av ämnen och beredningar.

Motivering

Om det utvecklas ett lämpligt och konsekvent kommunikationssystem får konsumenterna den 
information och de råd de behöver för att använda ämnen och beredningar på ett säkert och 
effektivt sätt.
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Ändringsförslag 270
ARTIKEL 135A (ny), RUBRIK

Artikel 135a

Ändring av direktiv 89/106/EEG

Ändringsförslag 271
ARTIKEL135A, STYCKE 1 (nytt)

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 skyldigheter på dessa områden 
enligt förordning (EG) nr .../... [REACH-
förordningen]. 

Motivering

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

Ändringsförslag 272
ARTIKEL135B (ny), RUBRIK

Artikel 135b
Ändring av direktiv 2000/53/EG

Ändringsförslag 273
ARTIKEL135B, STYCKE 1 (nytt)

Artikel 4.2 och bilaga II i direktiv 
2000/53/EG skall strykas.

Motivering

I bilaga XVI till förordningen om REACH fastställs förbud av samma slag. Olika förbud i 
olika direktiv skall undvikas.
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Ändringsförslag 274
BILAGA I, LED 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 
ämnets livscykel och alla identifierade 
användningar (inklusive avfallsfasen, utan 
hinder av artikel 2.1 d i denna förordning). 
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.

Motivering

Första delen: se ändringsförslaget till artikel 13.

Andra delen: se ändringsförslaget till artikel 2.1 e.

Ändringsförslag 275
BILAGA I, PUNKT 0.6
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0.6. Den centrala komponenten i 
kemikaliesäkerhetsrapportens exponeringsdel 
är redogörelsen för tillverkarens eller 
importörens exponeringsscenarier och för det 
eller de exponeringsscenarier som 
tillverkaren eller importören rekommenderar 
för identifierade användningar. 
Exponeringsscenarierna skall omfatta en 
beskrivning av de riskhanteringsåtgärder som 
tillverkaren eller importören har vidtagit och 
som nedströmsanvändare rekommenderas 
vidta. Om ämnet släpps ut på marknaden 
skall dessa exponeringsscenarier inklusive 
riskhanteringsåtgärderna sammanfattas i en 
bilaga till säkerhetsdatabladet i enlighet med 
bilaga IA.

0.6. Den centrala komponenten i 
kemikaliesäkerhetsrapportens exponeringsdel 
är redogörelsen för tillverkarens eller 
importörens användnings- och 
exponeringskategorier eller
exponeringsscenarier och för de 
användnings- och exponeringskategorier 
eller det eller de exponeringsscenarier som 
tillverkaren eller importören rekommenderar 
för identifierade användningar. Användnings- 
och exponeringskategorierna skall 
innehålla en allmän beskrivning av 
riskhanteringsåtgärderna medan
exponeringsscenarierna skall omfatta en
konkret och detaljerad beskrivning av de 
riskhanteringsåtgärder som tillverkaren eller 
importören har vidtagit och som 
nedströmsanvändare rekommenderas vidta. 
Om ämnet släpps ut på marknaden skall 
dessa exponeringsscenarier inklusive 
riskhanteringsåtgärderna sammanfattas i en 
bilaga till säkerhetsdatabladet i enlighet med 
bilaga IA.

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. Båda bör vara tillåtna - 
en riskbeskrivning av enskilda exponeringsscenarier med detaljerad redogörelse för 
användningsvillkor och riskhanteringsåtgärder, och en allmän riskbeskrivning för varje 
berörd användnings- och exponeringskategori.

Ändringsförslag 276
BILAGA I, PUNKT 0.7

0.7. Kraven på detaljrikedom i redogörelsen 
för ett exponeringsscenario kommer att 
variera mycket från fall till fall beroende på
hur ämnet används, vilka farliga egenskaper 
det har och hur mycket information 
tillverkaren eller importören har tillgång till. 
Exponeringsscenarier kan omfatta 
beskrivningar av lämpliga 
riskhanteringsåtgärder för flera 
användningar av ett ämne. Enskilda 
exponeringsscenarier kan därmed täcka
många olika användningar.

0.7. Den detaljerade beskrivningen av ett 
exponeringsscenario kommer att variera 
mycket från fall till fall beroende på hur 
ämnet används, vilka farliga egenskaper det 
har och hur mycket information tillverkaren 
eller importören har tillgång till.
Användnings- och 
exponeringskategorierna strukturerar och 
beskriver de allmänna betingelserna för
användningen och exponeringen som kan
gälla för många användningar.



AD\580429SV.doc 149/173 PE 357.851v02-00

SV

Motivering

Det behövs en klar distinktion mellan ett exponeringsscenario, som utgör en detaljerad 
beskrivning av riskhanteringsåtgärder och användningsvillkor, och användnings- och 
exponeringskategorier som täcker ett brett användnings- och tillämpningsspektrum.

Ändringsförslag 277
BILAGA I, PUNKT 0.8

0.8. Tillverkarens eller importörens 
tillvägagångssätt när de gör 
kemikaliesäkerhetsbedömningen och 
utarbetar sina kemikaliesäkerhetsrapporter 
kan vara iterativt. Vid iterativa försöksserier 
kan man dels överväga att utveckla och 
granska exponeringsscenarier, vilket kan 
omfatta utarbetande, genomförande eller 
rekommendation av riskhanteringsåtgärder, 
dels ägna sig åt att ta fram ny information. 
Målsättningen med att ta fram ytterligare 
information är att fastställa en exaktare 
riskkarakterisering genom att underbygga 
den med noggrannare faro- och 
exponeringsbedömningar. På så sätt kan 
erforderlig information vidarebefordras 
nedåt i distributionskedjan via 
säkerhetsdatabladet.

0.8. Tillverkarens eller importörens 
tillvägagångssätt när de gör 
kemikaliesäkerhetsbedömningen och 
utarbetar sina kemikaliesäkerhetsrapporter 
kan vara iterativt. Vid iterativa försöksserier 
kan man dels överväga att utveckla och 
granska användnings- och 
exponeringskategorier eller
exponeringsscenarier, vilket kan omfatta 
utarbetande, genomförande eller 
rekommendation av riskhanteringsåtgärder, 
dels ägna sig åt att ta fram ny information.

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier.

Ändringsförslag 278
BILAGA I, PUNKT 0.12
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0.12. I del A av kemikaliesäkerhetsrapporten 
skall det finnas en försäkran om att 
tillverkaren eller importören genomför de 
riskhanteringsåtgärder som anges i de 
relevanta exponeringsscenarierna för 
tillverkarens eller importörens egna 
användningar och att dessa 
exponeringsscenarier för de identifierade 
användningarna meddelas alla kända 
användare längre ned i distributionskedjan 
via säkerhetsdatabladet.

0.12. I del A av kemikaliesäkerhetsrapporten 
skall det finnas en försäkran om att 
tillverkaren eller importören genomför de 
riskhanteringsåtgärder som anges i de 
relevanta användnings- och 
exponeringskategorierna eller 
exponeringsscenarierna för tillverkarens eller 
importörens egna användningar och att dessa 
användnings- och exponeringskategorier 
för de identifierade användningarna meddelas 
alla kända användare längre ned i 
distributionskedjan via säkerhetsdatabladet.

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. I 
kemikaliesäkerhetsrapporten bör det i princip hänvisas till användnings- och 
exponeringskategorier. I säkerhetsdatabladet bör endast användnings- och 
exponeringskategorier anges.

Ändringsförslag 279
BILAGA I, PUNKT 1.4.1, INLEDNINGEN
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1.4.1. Beroende på resultaten av steg 1–3 
skall Dnel för ämnet fastställas. Den skall 
återspegla troliga exponeringsvägar samt 
exponeringens varaktighet och frekvens. Om 
det är berättigat med hänsyn till 
exponeringsscenariot kan det räcka med en 
enda Dnel. Med hänsyn till tillgängliga data 
och exponeringsscenarierna i avsnitt 5 i 
kemikaliesäkerhetsrapporten kan det 
emellertid vara nödvändigt att fastställa olika 
Dnel för varje relevant befolkningsgrupp 
(t.ex. arbetstagare, konsumenter och 
människor som kan exponeras indirekt via 
miljön) och eventuellt för olika undergrupper 
(t.ex. barn och gravida kvinnor) och för olika 
exponeringsvägar. En fullständig motivering 
skall ges, vilken bl.a. omfattar valet av 
använda data, exponeringsvägen (via 
munnen, huden eller inandning) samt 
exponeringens varaktighet och frekvens för 
det ämne för vilket Dnel gäller. Om mer än 
en exponeringsväg är trolig skall Dnel
fastställas för varje exponeringsväg och för 
alla exponeringsvägar i kombination. Vid 
fastställande av Dnel skall bl.a. följande 
faktorer beaktas:

1.4.1. Beroende på resultaten av steg 1–3 
skall Dnel för ämnet fastställas för varje 
relevant användnings- och 
exponeringskategori. Den skall återspegla 
avsedda exponeringsvägar samt 
exponeringens varaktighet och frekvens. 
Med hänsyn till tillgängliga data och
användnings- och exponeringskategorierna 
eller exponeringsscenarierna i avsnitt 5 i 
kemikaliesäkerhetsrapporten kan det 
emellertid vara nödvändigt att fastställa olika 
Dnel för varje relevant befolkningsgrupp 
(t.ex. arbetstagare, konsumenter och 
människor som kan exponeras indirekt via 
miljön) och eventuellt för olika undergrupper 
(t.ex. barn och gravida kvinnor) och för olika 
exponeringsvägar. En motivering skall ges, 
vilken bl.a. omfattar valet av använda data, 
exponeringsvägen (via munnen, huden eller 
inandning) samt exponeringens varaktighet 
och frekvens för det ämne för vilket Dnel
gäller. Om mer än en exponeringsväg 
föreligger skall Dnel fastställas för varje 
exponeringsvägar och för alla 
exponeringsvägar i kombination. Vid 
fastställande av Dnel skall bl.a. följande 
faktorer beaktas:

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. Det bör göras klart att 
en DNEL måste inrättas för varje avsedd användnings- och exponeringskategori, oberoende 
av sannolikhetsgrad.

Ändringsförslag 280
BILAGA I, PUNKT 3.3.1
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3.3.1. Med utgångspunkt i tillgängliga data 
skall Pnec fastställas för varje del av miljön. 
Pnec kan beräknas genom att en lämplig 
osäkerhetsfaktor tillämpas på de effektvärden 
(t.ex. LC50 eller Noec) som erhållits genom 
tester på organismer. En osäkerhetsfaktor 
uttrycker skillnaden mellan de effektvärden 
som erhållits för ett begränsat antal arter 
genom laboratorieförsök och Pnec för den 
berörda delen av miljön. 

3.3.1. Med utgångspunkt i tillgängliga data 
skall Pnec fastställas för varje relevant 
användnings- och exponeringskategori för 
varje del av miljön. Pnec kan beräknas 
genom att en lämplig osäkerhetsfaktor 
tillämpas på de effektvärden (t.ex. LC50 eller 
Noec) som erhållits genom tester på
organismer. En osäkerhetsfaktor uttrycker 
skillnaden mellan de effektvärden som 
erhållits för ett begränsat antal arter genom 
laboratorieförsök och Pnec för den berörda 
delen av miljön. 

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier.

Ändringsförslag 281
BILAGA I, LED 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 om 1 ton eller mer per år, och 
en identifiering av olika vägar via vilka 
människor och miljön exponeras för ämnet.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 13.

Ändringsförslag 282
BILAGA I, PUNKT 5.1 OCH 5.1.1, INLEDNINGEN

5.1. Steg 1: Framtagning av 
exponeringsscenarier

5.1. Steg 1: Fastställande av användnings- 
och exponeringskategorier eller 
exponeringsscenarier
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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. Användnings- och 
exponeringskategorier eller 
exponeringsscenarier skall fastställas för 
tillverkning i gemenskapen, för tillverkarens 
och importörens egen användning och för 
alla identifierade användningar.
Användnings- och 
exponeringskategorierna skall beskriva de 
allmänna användningsbetingelser, åtgärder 
och anvisningar till skydd för människor 
och miljön som är lämpliga med tanke på
uppfyllandet av de föreskrivna DNEL och 
PNEC. Ett exponeringsscenario är en
beskrivning av de specifika betingelserna 
för hur ämnet tillverkas eller används under 
sin livscykel och hur tillverkaren eller 
importören kontrollerar, eller 
rekommenderar nedströmsanvändare att 
kontrollera, exponeringen med hjälp av
konkreta åtgärder till skydd för människor 
och miljön. Exponeringsscenariot skall 
redovisas under relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten. Ett 
exponeringsscenario skall, i förekommande 
fall, i synnerhet omfatta en beskrivning av 
följande:

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. I princip bör det endast 
införas användnings- och exponeringskategorier. De övergripande åtgärderna för att skydda 
människor och miljö för dessa kategorier bör anges och meddelas kunderna i 
säkerhetsdatabladet. I exponeringsscenarierna anges särskilda användningsvillkor och 
användningsåtgärder.

Ändringsförslag 283
BILAGA I, PUNKT 5.1.2

5.1.2. När bedömningen skall användas för 
en tillståndsansökan avseende en specifik 
användning behöver exponeringsscenarier 
endast tas fram för dessa användningar och 
för motsvarande steg i livscykeln.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.) 
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Ändringsförslag 284
BILAGA I, PUNKT 5.2 OCH 5.2.1

5.2. Steg 2: Uppskattning av exponeringen 5.2. Steg 2: Fastställande eller uppskattning 
av exponeringen

5.2.1. Exponeringen skall uppskattas för 
varje exponeringsscenario som tas fram och 
skall redovisas under relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten. Den skall om 
nödvändigt sammanfattas i en bilaga till 
säkerhetsdatabladet i enlighet med 
artikel 29. Uppskattningen av exponeringen 
består av tre steg: 1) uppskattning av 
utsläppen, 2) kemikaliers öde och 
spridningsvägar, och 3) uppskattning av 
exponeringsnivåer.

5.2.1. Exponeringen skall fastställas eller 
uppskattas för varje användnings- och 
exponeringskategori eller varje
exponeringsscenario och skall redovisas
under relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten. Fastställandet 
eller uppskattningen av exponeringen består 
av tre steg: 1) fastställande eller 
uppskattning av utsläppen, 2) kemikaliers 
öde och spridningsvägar, och 
3) fastställande eller uppskattning av 
exponeringsnivåer.

Motivering

Det specifika konstaterande av exponeringar/utsläpp bör tas med och ges större vikt än 
uppskattningar. Modeller för uppskattning av utsläpp bör endast användas när det inte finns 
några konkreta mätuppgifter tillgängliga (verkligheten har större vikt än osäkra 
modellbaserade iakttagelser).

Ändringsförslag 285
BILAGA I, PUNKT 5.2.2. OCH 5.2.4, INLEDNINGEN

5.2.2. Vid uppskattning av exponeringen 
skall utsläppen under alla relevanta delar av 
ämnets livscykel beaktas, under antagande av 
att de riskhanteringsåtgärder som beskrivs i 
exponeringsscenariot har vidtagits.

5.2.2. Vid fastställande eller uppskattning 
av exponeringen skall utsläppen under alla 
relevanta delar av ämnets livscykel beaktas, 
under antagande av att de 
riskhanteringsåtgärder som beskrivs i
användnings- och exponeringskategorierna 
eller i exponeringsscenariot har vidtagits.
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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. Exponeringsnivåerna skall fastställas 
eller uppskattas för alla befolkningsgrupper 
(arbetstagare, konsumenter och människor 
som exponeras indirekt via miljön) och för 
delar av miljön vars exponering är avsedd på
grundval av de identifierade 
användningarna och trolig vid föreskriven 
användning. 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:

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. När konkreta uppgifter 
angående exponeringar och utsläpp finns tillgängliga bör de användas och tilldelas större 
vikt än uppskattningar. Uppskattningar (som tagits fram utifrån modeller) bör endast 
användas när inga konkreta uppgifter om åtgärder finns tillgängliga. 

Ändringsförslag 286
BILAGA I, PUNKT 5.2.4, STRECKSATS 8 OCH 9

- Troliga exponeringsvägar och 
absorptionspotential hos människor.

- Exponeringsvägar och absorptionspotential 
hos människor.

- Troliga utsläppsvägar och spridning i 
miljön samt nedbrytning och/eller 
omvandling (se även avsnitt 3 steg 1).

- Utsläppsvägar och spridning i miljön samt 
nedbrytning och/eller omvandling (se även 
avsnitt 3 steg 1).

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. När konkreta uppgifter 
angående exponeringar och utsläpp finns tillgängliga bör de användas och tilldelas större 
vikt än uppskattningar. Uppskattningar (som tagits fram utifrån modeller) bör endast 
användas när inga konkreta uppgifter om åtgärder finns tillgängliga. 

Ändringsförslag 287
BILAGA I, PUNKT 5.2.5
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5.2.5. Om det finns korrekt uppmätta, 
representativa exponeringsdata, skall 
särskild fästas vid dessa data vid 
exponeringsbedömningen. Lämpliga modeller 
kan användas för att uppskatta 
exponeringsnivåerna. Hänsyn kan även tas 
till relevanta data från undersökning av 
ämnen med liknande användning och 
liknande exponeringsmönster eller liknande 
egenskaper.

5.2.5. Om det finns korrekt uppmätta, 
representativa exponeringsdata, skall dessa 
data ges företräde vid 
exponeringsbedömningen. Lämpliga modeller 
kan användas för att uppskatta 
exponeringsnivåerna. Hänsyn skall även tas 
till relevanta data från undersökning av 
ämnen med liknande användning och 
liknande exponeringsmönster eller liknande 
egenskaper.

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. När konkreta uppgifter 
angående exponeringar och utsläpp finns tillgängliga bör de användas och tilldelas större 
vikt än uppskattningar. Uppskattningar (som tagits fram utifrån modeller) bör endast 
användas när inga konkreta uppgifter om åtgärder finns tillgängliga. 

Ändringsförslag 288
BILAGA I, PUNKT 6.1 OCH 6.2

6.1. Riskkarakteriseringen skall göras för 
varje exponeringsscenario och skall redovisas 
under relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

6.1. Riskkarakteriseringen skall göras för 
varje användnings- och 
exponeringskategori eller
exponeringsscenario och skall redovisas 
under relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

6.2. Vid riskkarakteriseringen beaktas 
befolkningsgrupper (som exponeras som 
arbetstagare, konsumenter eller indirekt via 
miljön och, i förekommande fall, en 
kombination av dessa) och delar av miljön 
vars exponering är känd eller rimligen 
förutsebar, under antagande av att de 
riskhanteringsåtgärder som beskrivs i 
exponeringsscenariot i föregående avsnitt har 
vidtagits. Dessutom skall ämnets totala 
miljörisk granskas genom en integrering av 
resultaten för alla relevanta delar av miljön 
och alla relevanta utsläppskällor.

6.2. Vid riskkarakteriseringen beaktas 
befolkningsgrupper (som exponeras som 
arbetstagare, konsumenter eller indirekt via 
miljön och, i förekommande fall, en 
kombination av dessa) och delar av miljön 
vars exponering är avsedd på grundval av de 
identifierade användningarna och trolig 
vid föreskriven användning, under 
antagande av att de riskhanteringsåtgärder 
som beskrivs i exponeringsscenariot i 
föregående avsnitt har vidtagits. Dessutom 
skall ämnets totala miljörisk granskas genom 
en integrering av resultaten för alla relevanta 
delar av miljön och alla relevanta 
utsläppskällor.

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. Dessutom bör 
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riskkarakteriseringen endast gälla faktiskt avsedda exponeringar som är sannolika 
utifrån den fastställda användning som stöds av tillverkaren eller användare längre 
ned i ledet, när användning skett på ett korrekt sätt. 

Ändringsförslag 289
BILAGA I, PUNKT 6.4, INLEDNINGEN OCH STRECKSATS 1

6.4. För ett visst exponeringsscenario kan 
exponeringen av människor och miljön anses 
vara tillräckligt kontrollerad om

6.4. För en viss användnings- och 
exponeringskategori eller ett visst 
exponeringsscenario kan exponeringen av 
människor och miljön anses vara tillräckligt 
kontrollerad om

- de exponeringsnivåer som uppskattas i 
avsnitt 6.2 inte överskrider de värden på
Dnel eller Pnec som fastställts i avsnitt 1 
respektive 3, och

- de exponeringsnivåer som fastställs eller 
uppskattas i avsnitt 6.2 inte överskrider de 
värden på Dnel eller Pnec som fastställts i 
avsnitt 1 respektive 3, och

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. Dessutom bör 
riskkarakteriseringen endast gälla faktiskt avsedda exponeringar som är sannolika utifrån 
den fastställda användning som stöds av tillverkaren eller användare längre ned i ledet, när 
användning skett på ett korrekt sätt. 

Ändringsförslag 290
BILAGA I, PUNKT 6.5, STYCKE 1

6.5. För de effekter på människor och de 
delar av miljön för vilka det inte var möjligt 
att fastställa någon Dnel eller Pnec, skall det 
vid genomförandet av exponeringsscenariot
göras en kvantitativ bedömning av 
sannolikheten för att effekterna undviks.

6.5. För de effekter på människor och de 
delar av miljön för vilka det inte var möjligt 
att fastställa någon Dnel eller Pnec, skall det 
vid genomförandet av 
riskhanteringsåtgärderna göras en 
kvalitativ bedömning av sannolikheten för att 
effekterna undviks.

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. Dessutom bör 
riskkarakteriseringen endast gälla faktiskt avsedda exponeringar som är sannolika utifrån 
den fastställda användning som stöds av tillverkaren eller användare längre ned i ledet, när 
användning skett på ett korrekt sätt. 

Ändringsförslag 291
BILAGA I, LED 7, PUNKT 5.1, RUBRIK
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5.1. [Rubrik på exponeringsscenario 1] 5.1. [Rubrik på användnings- och 
exponeringskategori eller 
exponeringsscenario 1]

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier.

Denna ändring berör även rubrikerna för underpunkterna 5.2.1., 8.2., 8.3.1,. 6.1 och 6.2 .

Ändringsförslag 292
BILAGA IA, PUNKT 1.2

Ange ämnets eller beredningens 
användningsområden i den mån de är 
kända. Där många olika 
användningsområden är möjliga, behöver 
bara de viktigaste eller vanligaste anges. Ge 
i så fall en kort beskrivning av den faktiska 
funktionen, exempelvis flamskydd, 
antioxidant osv.

Ange ämnets eller beredningens avsedda 
användningsområden i enlighet med dess 
användnings- och exponeringskategorier 
(identifierade användningar). Utöver detta 
kan också specifika användningar anges.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport 
skall säkerhetsdatabladet omfatta information 
om alla identifierade användningar som är 
relevanta för mottagaren av 
säkerhetsdatabladet. Denna information skall 
överensstämma med de identifierade 
användningar och exponeringsscenarier som
omfattas av bilagan till 
säkerhetsdatabladet.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport
för ett ämne eller för särskilda 
beståndsdelar i en beredning skall 
säkerhetsdatabladet omfatta information om 
alla identifierade användningar som är 
relevanta för mottagaren av 
säkerhetsdatabladet. Denna information skall 
överensstämma med de identifierade 
användningar som anges i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. Uppgifterna om 
samtliga användnings- och exponeringskategorier i säkerhetsdatarapporten är obligatoriskt, 
men ytterligare uppgifter om specifika användare är frivilligt. Det är viktigt att konstatera att 
för att åstadkomma överensstämmelse med säkerhetsdatabladet så måste ytterliggare 
anpassningar göras.

Ändringsförslag 293
BILAGA IA, PUNKT 3
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Den lämnade informationen skall göra det 
möjligt för mottagaren att lätt identifiera de 
farliga egenskaperna hos beredningens
beståndsdelar. Själva beredningens farlighet 
skall anges under rubrik 3.

Den lämnade informationen skall göra det 
möjligt för mottagaren att lätt identifiera de 
farliga egenskaperna hos de beståndsdelar i 
beredningen som är relevanta med 
avseende på riskbedömning och 
riskhanteringsåtgärder. Relevanta 
beståndsdelar är sådana för vilka det krävs 
ämnesspecifika åtgärder oberoende av 
deras användnings- och 
exponeringskategorier. Själva beredningens 
farlighet skall anges under rubrik 3.

Motivering

För att beredningar skall kunna användas på ett säkert sätt är det inte nödvändigt att 
samtliga beståndsdelar tas med. Endast de beståndsdelar där särskilda åtgärder måste vidtas 
behöver anges. Många säkerhetsåtgärder, t.ex. rörande frätande eller lättantändliga 
beredningar (som användning av skyddsglasögon, eller brandskyddsåtgärder) fastställs inte 
på ämnesspecifik grund.

Ändringsförslag 294
BILAGA IA, PUNKT 3.2, INLEDNINGEN

3.2. För en beredning som klassificeras som 
farlig enligt direktiv 1999/45/EG skall 
följande ämnen anges, med uppgift om 
koncentration eller koncentrationsintervall:

3.2. För en beredning som klassificeras som 
farlig enligt direktiv 1999/45/EG skall 
relevanta ämnen anges, med uppgift om 
koncentration eller koncentrationsintervall:

Motivering

För att beredningar skall kunna användas på ett säkert sätt är det inte nödvändigt att 
samtliga beståndsdelar tas med. Endast de beståndsdelar där särskilda åtgärder måste vidtas 
behöver anges. Många säkerhetsåtgärder, t.ex. rörande frätande eller lättantändliga 
beredningar (som användning av skyddsglasögon, eller brandskyddsåtgärder) fastställs inte 
på ämnesspecifik grund.

Ändringsförslag 295
BILAGA IA, PUNKT 3.3, INLEDNINGEN
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3.3. För en beredning som inte klassificeras 
som farlig enligt direktiv 1999/45/EG skall 
följande ämnen anges, med uppgift om 
koncentration eller koncentrationsintervall, 
om de ingår i en individuell koncentration 
som är ³ 1 viktprocent för icke gasformiga 
beredningar och ³ 0,2 volymprocent för 
gasformiga beredningar:

3.3. För en beredning som inte klassificeras 
som farlig enligt direktiv 1999/45/EG skall 
relevanta ämnen anges, med uppgift om 
koncentration eller koncentrationsintervall, 
om de ingår i en individuell koncentration 
som är ³ 1 viktprocent för icke gasformiga 
beredningar och ³ 0,2 volymprocent för 
gasformiga beredningar:

Motivering

För att beredningar skall kunna användas på ett säkert sätt är det inte nödvändigt att 
samtliga beståndsdelar tas med. Endast de beståndsdelar där särskilda åtgärder måste vidtas 
behöver anges. Många säkerhetsåtgärder, t.ex. rörande frätande eller lättantändliga 
beredningar (som användning av skyddsglasögon, eller brandskyddsåtgärder) fastställs inte 
på ämnesspecifik grund.

Ändringsförslag 296
BILAGA IA, PUNKT 8.1

Ange vad som behöver övervakas enligt 
gällande regler, inbegripet gränsvärden för 
exponering på arbetsplatsen och/eller 
biologiska gränsvärden. Värdena skall anges 
för de medlemsstater där ämnet eller 
beredningen släpps ut på marknaden. 
Informera om aktuella rekommenderade 
övervakningsförfaranden.

Ange vad som behöver övervakas enligt 
gällande regler, inbegripet gränsvärden för 
exponering på arbetsplatsen och/eller 
biologiska gränsvärden.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport 
skall de relevanta Dnel och Pnec för ämnet 
lämnas för de exponeringsscenarier som 
anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport 
skall Dnel och Pnec för ämnet och för de 
relevanta ämnena i en beredning lämnas för
varje användnings- och 
exponeringskategori.

När det gäller beredningar, är det lämpligt 
att ange värden för de beståndsdelar som 
måste anges i säkerhetsdatabladet enligt 
rubrik 3.

Till skydd för människor och miljön, och 
särskilt till skydd för konsumenterna, skall
också produktrelaterade gränsvärden för 
ämnen i beredningar och ämnen i varor 
anges i relevanta fall.

Motivering

Ändring efter införandet av användnings- och exponeringskategorier. För samtliga relevanta 
användnings- och exponeringskategorier måste säkerhetsdatabladet även ange korrekta Dnel- 
och Pnec-värden. Om inga Dnel- eller Pnec-värden har tagits fram, så skall befintliga 
gränsvärden anges. Det är viktigt att konstatera att för att åstadkomma överensstämmelse 
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med säkerhetsdatabladet så måste ytterliggare anpassningar göras.

Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 297
BILAGA II, YTTERLIGARE ÄMNEN/GRUPPER (nya)

Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr
Ädelgaser
Ämnen såsom citronsyra, socker, oljor och 
fettsyror etc. som vanligtvis ingår i livsmedel
Tekniska gaser, såsom väte, metan, syre, biogas
Oorganiska ämnen med stor utbredning, eller då
tillräcklig kunskap finns om riskerna med dessa 
ämnen, t.ex. natriumklorid, natriumkarbonat, 
pottaska, kalciumoxid, guld, silver, aluminium, 
magnesium, silikat, glas, fritta. 

265-995-8 Pappersmassa 65996.61.4

Motivering

Listan med ädelgaser är inte fullständig, inte heller gruppen med livsmedelsingredienser eller 
förteckningen över oorganiska ämnen. När det gäller de tekniska gaserna framstår ett 
registreringskrav mot bakgrund av vad vi vet i dag som onödigt. Beträffande pappersmassa, 
se ändringsförslag till artikel 3.14a (ny). Kommissionen uppmanas att inom ett år 
komplettera de identifierade ämnesgrupperna och infoga ytterligare konkreta ämnen i 
bilagan.

Ändringsförslag 298
BILAGA II, NYA RADER

EINECS-nr: 231-959-9, Syre O2, CAS-nr: 
7782-44-7
EINECS-nr: 231-098-5, Krypton Kr, CAS-
nr: 7439-90-9

EINECS-nr: 231-110-9, Neon Ne, CAS-nr: 
7440-01-9
EINECS-nr: 231-168-5, Helium He, CAS-
nr: 7440-59-7
EINECS-nr: 231-172-7, Xenon Xe, CAS-
nr: 7440-63-3
EINECS-nr: 200-812-7, Metan CH4, CAS-
nr: 78-82-8

Motivering
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Ädelgaser kan inte ingå i punkt 8 i bilaga III eftersom de inte betraktas som farliga enligt 
direktiv 67/548/EEG och eftersom de redan regleras genom gällande transportbestämmelser 
(ADR). Metan bör införas i bilaga II eftersom den utgör den främsta beståndsdelen i 
naturgas som redan ingår i denna bilaga i förordningen.

Ändringsförslag 299
BILAGA II, NYA RADER

EINECS-nr: 265-995-8, Namn/Grupp:

Cellulosamassa, CAS-nr: 65996-61-4

Motivering

Bilaga II innehåller redan många ämnen som förekommer naturligt, inbegripet 
flerbeståndsdelsämnen. 

Cellulosa och stärkelse består av samma monomeriska sackarid, glukos. Glukos och stärkelse 
ingår redan i bilaga II. Därför bör även cellulosamassa läggas till förteckningen i bilaga II. 
Naturlig polysackarid cellulosa är huvudbeståndsdelen i högre växtcellsväggar och är den 
mest spridda organiska beståndsdelen på jorden. Uppskattningsvis 50 procent av samtliga 
biomassematerial är cellulosa. Cellulosa klassas inte som skadligt för människors hälsa eller 
miljön.

Ändringsförslag 300
BILAGA II, NY RAD

EINECS-nr: 231-096-4, Namn/Grupp:

Järn, CAS-nr: 7439-89-6

Motivering

Det finns inga bevis för att järn utgör en risk för människor hälsa eller miljön. Järn är ett 
högtonnagematerial och lär alltså genomgå avsevärd testning inom ramen för Reach, och 
följaktligen användning av ett stort antal försöksdjur. Kostnaderna för att testa och registrera 
järn kommer att kraftigt väga upp eventuella vinster.

Ändringsförslag 301
BILAGA III, PUNKT 8
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8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen, om de inte modifieras 
kemiskt vid tillverkningen, och om de inte 
uppfyller kriterierna för att klassificeras som 
farliga enligt direktiv 67/548/EEG.

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

Motivering

Naturliga och naturidentiska ämnen kan likställas, eftersom de varken kemiskt eller fysikaliskt 
går att skilja åt. Det gör ingen skillnad, särskilt inte för hälso- och miljöskyddet, om t.ex. 
natriumklorid (koksalt) härstammar från naturliga källor eller har framställts genom en 
kemisk process.

Ändringsförslag 302
BILAGA III, LED 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. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen, inbegripet 
växtderivat i den mening som avses i artikel 
3.

Motivering

Organiska och oorganiska ämnen bör behandlas lika inom ramen för 
registreringsförfarandet. Potentiella risker från mineraler, malm eller andra naturligt 
förekommande ämnen kan hanteras genom annan gemenskapslagstiftning eller i andra 
skeden av Reach.

Ändringsförslag 303
BILAGA III, LED 9

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

Motivering

Processgaser produceras och används inom slutna system. Koks är en produkt som 
uppstår vid kolavgasning. I denna produktionsprocess utvinns bensen, toluen, xylen, 
tjära och andra ämnen ur kolet. Koks är på så vis förenat med mindre inneboende 
risker. De uppräknade gaserna produceras som biprodukter i koksverk och 
integrerade stålverk. Precis som naturgas, olja och kol används de till energi- och 
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värmeproduktion. 

Ändringsförslag 304
BILAGA III, LED 9

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

Motivering

Processgaser produceras och används inom slutna system. De transporteras i rörledningar 
och kommer inte i kontakt med allmänheten.

Koks är en produkt som uppstår vid kolavgasning. I och med avlägsnandet av andra ämnen 
är koks förenat med mindre inneboende risker och bör därför undantas från 
registreringsplikten.

De uppräknade gaserna används till energi- och värmeproduktion. De bör därför undantas 
från registreringen, precis som de naturliga energikällorna.

Ändringsförslag 305
BILAGA III, LED 9

9. Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, gasol, råolja och kol.

Motivering

Gasol bör införas i bilaga III i REACH-förordningen med tanke på dess naturliga ursprung, 
dess likheter med andra naturprodukter som ingår i denna bilaga och dess välkända effekter 
för säkerheten, hälsan och miljön.

Ändringsförslag 306
BILAGA III, LED 9

9. Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, råolja, kol och koks.

Motivering

Alla naturligt förekommande ämnen, även de som omfattas av direktiv 67/548 bör undantas 
eftersom dessa ämnen inte är prioriterade, eftersom antalet ämnen som måste registreras 
skulle öka kraftigt om de tas med. De undantogs även från Einecs rapporteringskriterier.
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Koks är en produkt som uppstår vid kolavgasning och innehåller därför färre ämnen med 
inneboende risker och bör därför undantas från registreringsplikten.

Ändringsförslag 307
BILAGA III, LED 9A (nytt)

9a) Föroreningar, såvida de inte själva är 
importerade eller släppts ut på marknaden.

Motivering

Alla naturligt förekommande ämnen, även de som omfattas av direktiv 67/548 bör undantas 
eftersom dessa ämnen inte är prioriterade, eftersom antalet ämnen som måste registreras 
skulle öka kraftigt om de tas med. De undantogs även från Einecs rapporteringskriterier.

Koks är en produkt som uppstår vid kolavgasning och innehåller därför färre ämnen med 
inneboende risker och bör därför undantas från registreringsplikten.

.

Ändringsförslag 308
BILAGA III, LED 9B (nytt)

9b) Homogena och heterogena legeringar.

Motivering

Alla naturligt förekommande ämnen, även de som omfattas av direktiv 67/548 bör undantas 
eftersom dessa ämnen inte är prioriterade, eftersom antalet ämnen som måste registreras 
skulle öka kraftigt om de tas med. De undantogs även från Einecs rapporteringskriterier.

Koks är en produkt som uppstår vid kolavgasning och innehåller därför färre ämnen med 
inneboende risker och bör därför undantas från registreringsplikten.

Ändringsförslag 309
BILAGA III, LED 9C (nytt)
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9c) Avsiktliga blandningar som framställts 
genom att ingredienser blandas eller rörs 
ihop. Beståndsdelar i sådana avsiktliga 
blandningar skall rapporteras separat. Om 
det emellertid sker en kemisk växelverkan 
mellan beståndsdelarna som inte är 
relevant för den definierade användningen 
och som inte förbättrar produktens 
tekniska beskaffenhet skall dessa betraktas 
som biprodukter som inte behöver 
rapporteras.

Motivering

Alla naturligt förekommande ämnen, även de som omfattas av direktiv 67/548 bör undantas 
eftersom dessa ämnen inte är prioriterade, eftersom antalet ämnen som måste registreras 
skulle öka kraftigt om de tas med. De undantogs även från Einecs rapporteringskriterier.

Koks är en produkt som uppstår vid kolavgasning och innehåller därför färre ämnen med 
inneboende risker och bör därför undantas från registreringsplikten.

.

Ändringsförslag 310
BILAGA III, LED 9D (nytt)

9d) Oorganiska katalysatorer.

Motivering

Alla naturligt förekommande ämnen, även de som omfattas av direktiv 67/548 bör undantas 
eftersom dessa ämnen inte är prioriterade, eftersom antalet ämnen som måste registreras 
skulle öka kraftigt om de tas med. De undantogs även från Einecs rapporteringskriterier.

Koks är en produkt som uppstår vid kolavgasning och innehåller därför färre ämnen med 
inneboende risker och bör därför undantas från registreringsplikten.

Ändringsförslag 860
BILAGA IIIA (ny)

BILAGA IIIa
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Förteckning över potentiella PBT- och 
vPvB-ämnen

För följande infasningsämnen skall ett 
registreringsunderlag inlämnas inom tre år 
efter att denna förordning trätt ikraft:

[skall kompletteras]

Motivering

Detta ändringsförslag medför rättslig säkerhet avseende de PBT- och vPvB-ämnen som måste 
registreras i ett tidigt skede. En bilaga är nödvändig eftersom registranterna annars 
eventuellt strider mot förordningen eftersom de missat tidsfristen för registreringen. Detta 
kan vara fallet om de i ett senare skede får veta – efter det att de framställt information – att 
deras ämne är ett PBT- eller vPvB-ämne (ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget 
avseende artikel 21.1.c).

Ändringsförslag 312
BILAGA III B (ny)

BILAGA IIIb
Ytterligare kriterier för 
kontrollundersökning av ämnen i mängder 
på 1–10 ton och 10–100 ton

Motivering

Till följd av ändringsförslagen till artikel 43aa.5 (ny). Denna bilaga bör senare kompletteras 
av kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 313
BILAGA IV, STYCKE 1
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I bilagorna IV–IX anges den information som 
skall tillhandahållas för registrering och 
utvärdering enligt artiklarna 9, 11 och 12, 
samt 39, 40 och 44. För de minsta 
ämnesmängderna anges standardkraven i 
bilaga V. För varje gång en ny viktgräns 
nås skall kraven i motsvarande bilaga 
läggas till. De exakta informationskraven 
för varje registrering kommer att variera 
beroende på mängd, användning och 
exponering. Bilagorna skall alltså ses som 
en helhet och i samband med de 
övergripande kraven på registrering, 
utvärdering och aktsamhet.

I bilagorna IV–VI, IX anges den information 
som skall tillhandahållas för registrering och 
utvärdering enligt artiklarna 9, 11 och 12, 
samt 39, 40 och 44. För samtliga ämnen >
1t/år anges standardkraven i bilaga V. När 
man i registreringen enligt bilaga IXa 
uppger exponerings- och 
användningskategorier med upprepad eller 
långvarig exponering för människor och 
miljö enligt bilaga VI skall hänsyn tas till 
ytterligare data/information för respektive 
kategori. Det krävs i princip ingen 
information då de särskilda 
skiljekriterierna i exponerings- och 
användningskategorierna eller halten i 
beredningar och i varor underskrids (som 
t.ex. märkningsgränserna för ämnen i 
beredningar). Det är endast i välgrundade 
enskilda fall (t.ex. till följd av 
utvärderingen), när skiljekriterier 
underskrids, som information måste 
lämnas.

Motivering

Oberoende av risk måste information lämnas efter viktgräns enligt bilaga IV jämfört med 
bilagorna V–VIII. Detta leder till många onödiga djurförsök samt dyr och dammig 
informationslagring. Man måste absolut se till att uppgifter endast begärs då de behövs för 
att göra en riskbedömning.

Ändringsförslag 314
BILAGA IV, STEG 1
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Registranten skall sammanställa alla 
befintliga testdata om det ämne som skall 
registreras. Närhelst det är praktiskt möjligt 
skall registreringsunderlag lämnas in av 
konsortier i enlighet med artikel 10 eller 17. 
Därigenom kan man dela testdata, undvika 
onödiga tester och minska kostnaderna. 
Registranten skall också sammanställa all 
tillgänglig information om ämnet. Denna 
information skall omfatta data som tagits 
fram med alternativa metoder (t.ex. (Q)SAR, 
jämförelse med andra ämnen, in-vitro-tester 
och epidemiologiska data). Sådana data kan 
vara till hjälp när man vill fastställa om ämnet 
har eller inte har några farliga egenskaper 
och kan i vissa fall ersätta resultaten från 
djurförsök. Dessutom skall information om 
exponering, användning och 
riskhanteringsåtgärder sammanställas i 
enlighet med artikel 9 och bilaga V. När 
denna information betraktas tillsammans 
kommer registranten att kunna avgöra om 
det finns behov av att ta fram ytterligare 
information.

Registranten skall sammanställa all 
befintlig information som är relevant för 
hans riskbedömning om det ämne som 
skall registreras. Närhelst det är 
praktiskt möjligt skall 
registreringsunderlag lämnas in av 
konsortier i enlighet med artikel 10 eller 
17. Därigenom kan man dela testdata, 
undvika onödiga tester och minska 
kostnaderna. Innan de uppgifter om 
inneboende egenskaper som behövs för 
riskbedömningen tas fram skall därför 
relevant information tas fram eller 
fastställas vad gäller de identifierade 
användningarna samt de befintliga och 
rekommenderade 
riskhanteringsåtgärderna. Registranten 
skall också sammanställa all tillgänglig 
information om ämnet för de identifierade 
användningarna, med hänsyn till de 
befintliga och rekommenderade 
riskhanteringsåtgärderna. Denna 
information skall omfatta data som tagits 
fram med alternativa metoder (t.ex. 
(Q)SAR, jämförelse med andra ämnen, 
in-vitro-tester och epidemiologiska 
data). Sådana data kan vara till hjälp 
när man vill fastställa om ämnet har 
eller inte har några farliga egenskaper 
och kan i vissa fall ersätta resultaten 
från djurförsök. När denna information 
betraktas tillsammans kommer 
registranten att kunna avgöra om det 
finns behov av att ta fram ytterligare 
information.

Motivering

Förtydligande i de små och medelstora företagens intresse. Skrivningen ’identifierade 
användningar’ följer helt enkelt av angivandet av användnings- och exponeringskategorier. 
Detta är av särskild vikt för små och medelstora företag efter som det bidrar till att förenkla 
användningen av systemet och bevara industri- och företagshemligheter.

Ändringsförslag 315
BILAGA IV, STEG 2
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Registranten skall ta reda på vilken 
information som krävs för registreringen. 
Först av allt gäller det att fastställa vilken 
eller vilka bilagor som skall följas, 
beroende på ämnesmängden. I dessa 
bilagor anges standardinformationskraven,
men de skall beaktas tillsammans med 
bilaga IX, som tillåter vissa avvikelse från 
standardförfarandet när detta kan 
motiveras. I synnerhet skall information 
om exponering, användning och 
riskhanteringsåtgärder beaktas i detta steg 
för att fastställa informationskraven för 
ämnet.

Registranten skall ta reda på vilken 
information som krävs för registreringen. I 
bilaga V anges standardinformationskraven. 
Av bilaga IXa framgår vilken ytterligare 
information enligt bilaga VI som krävs för 
respektive kategori. Det krävs i princip 
ingen information då de särskilda 
skiljekriterierna i exponerings- och 
användningskategorierna eller halten i 
beredningar och i varor underskrids (jfr. 
art. 13 och t.ex. märkningsgränserna för 
ämnen i beredningar). Informationskraven 
för ämnet skall fastställas utifrån 
information om identifierade 
användningar samt befintliga respektive 
rekommenderade riskhanteringsåtgärder.

Motivering

Förtydligande i de små och medelstora företagens intresse. Skrivningen ’identifierade 
användningar’ inkluderar per definition information om användnings- och 
exponeringskategorier.

Ändringsförslag 316
BILAGA IV, STEG 4
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I vissa fall kommer det inte att vara 
nödvändigt att ta fram nya data. Om 
nödvändig information saknas, måste dock 
nya data tas fram (bilagorna V och VI) eller 
ett testningsstrategi föreslås (bilagorna VII 
och VIII), beroende på ämnesmängden. 
Nya försök på ryggradsdjur skall endast 
utföras eller föreslås som en sista utväg när 
alla andra möjligheter att generera data har 
uttömts.

I vissa fall kommer det inte att vara 
nödvändigt att ta fram nya data. Om 
nödvändig information saknas, måste dock 
nya data tas fram (bilagorna V och VI och 
IXa). Nya försök på ryggradsdjur skall 
endast utföras eller föreslås som en sista 
utväg när alla andra möjligheter att generera 
data har uttömts. Innan registranten utför 
djurförsök måste han pröva om 
standardkraven kan uppnås genom andra 
källor, i form av giltiga alternativmetoder 
till djurförsök, genom (Q)SAR, jämförelse 
med andra ämnen, genom den erfarenhet 
som har gjorts, epidemiologiska data etc. 
Vidare måste han pröva om det i samband 
med hans identifierade användningar finns 
en åtgärd som minskar exponeringen och 
gör uppgifterna, och framför allt 
djurförsöken, överflödiga. Strax före 
riskhanteringsåtgärderna och med hänsyn 
till exponeringskategorierna måste han 
dessutom avgöra och pröva om fortsatta 
riskhanteringsåtgärder är möjliga. Innan 
han initierar ett test måste registranten 
samla all annan tillgänglig information 
som kan göra dessa tester överflödiga. Nya 
försök på ryggradsdjur skall endast utföras 
som en sista utväg när alla andra 
möjligheter att generera data har uttömts. 
Om en uppgift behövs för 
exponeringskategorin enligt bilaga IXa, så
kan detta krav bortses ifrån om uppgiften 
är tekniskt omöjlig att få fram eller onödig 
ur vetenskaplig synvinkel. Registranten 
måste i dessa fall bifoga en trovärdig 
motivering i registreringen.

I vissa fall kan de regler som anges i 
bilagorna V–IX kräva att vissa tester görs 
tidigare än eller utöver standardkraven.

Motivering

Informations- och testkraven skall därför handla om de verkliga exponeringssituationerna 
och inte om viktmängderna. Följaktligen behövs minimikrav för information enligt bilaga V. 
Tester utöver de i bilaga VI är för hälso-, konsument- och djurskyddet nödvändiga endast om 
de verkligen behövs för bedömningen av en säker användning som utgår från själva 
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exponeringen enligt bilaga IXa.

Ändringsförslag 317
BILAGA IV, LED 5

5. RIKTLINJER FÖR SÄKER 
ANVÄNDNING

utgår

Denna information skall stämma överens 
med säkerhetsdatabladet, om ett 
säkerhetsdatablad krävs enligt artikel 29 i 
denna förordning.
5.1. Första hjälpen (rubrik 4 i 
säkerhetsdatabladet)

5.2. Åtgärder vid brand (rubrik 5 i 
säkerhetsdatabladet)

5.3. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp 
(rubrik 6 i säkerhetsdatabladet)

5.4. Hantering och lagring (rubrik 7 i 
säkerhetsdatabladet)

5.5. Transportinformation (rubrik 14 i 
säkerhetsdatabladet)

5.6. Begränsning av 
exponeringen/personliga skyddsåtgärder 
(rubrik 8 i säkerhetsdatabladet)
5.7. Stabilitet och reaktivitet (rubrik 10 i 
säkerhetsdatabladet)

5.8. Avfallshantering

5.8.1. Avfallshantering (rubrik 13 i 
säkerhetsdatabladet)

5.8.2. Information om materialåtervinning 
och bortskaffningsmetoder för industrin

5.8.3. Information om materialåtervinning 
och bortskaffningsmetoder för allmänheten

Motivering

Den extra basinformationen rörande exponering hjälper företag att utveckla sina 
säkerhetsdatablad och riktlinjer för säker användning och gör det möjligt för myndigheten att 
gå igenom inlämnade handlingar för att identifiera prioriterade ämnen i tonnagespannet 1-
100 ton för vilken informationen i bilaga V bör sammanställas.
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Den gamla punkt 5 i bilaga IV i kommissionens förslag flyttas till en ny bilaga Ic, eftersom 
den innehåller information om riskhantering för ämnen som inte klassas som farliga, genom 
att man följer uppställningen för säkerhetsdatabladet i bilaga Ic.

Ändringsförslag 318
BILAGA IV, LED 5A (nytt)

5a. Information om användnings- och 
exponeringskategorier

5a.1 Användningskategorier:
5a.1.1 a) industriell användning 

b) yrkesmässig användning

c) privat användning

5a.1.2 Specificering för användning i varje 
kategori

a) användning i slutna system

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) mun

b) hud

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
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Den extra basinformationen rörande exponering hjälper företag att utveckla sina 
säkerhetsdatablad och riktlinjer för säker användning och gör det möjligt för myndigheten att 
gå igenom inlämnade handlingar för att identifiera prioriterade ämnen i tonnagespannet 1-
100 ton för vilken informationen i bilaga V bör sammanställas.

Den gamla punkt 5 i bilaga IV i kommissionens förslag flyttas till en ny bilaga Ic, eftersom 
den innehåller information om riskhantering för ämnen som inte klassas som farliga, genom 
att man följer uppställningen för säkerhetsdatabladet i bilaga Ic.

Ändringsförslag 319
BILAGA V, STYCKE 1, FÖRSTA MENINGEN

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den 
standardinformation som krävs för alla 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på minst 1 ton i enlighet med 
artikel 11.1 a. 

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs 
standardinformationen för ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på
1 ton eller mer per år. Den information 
som förs in i kolumn 1 krävs för alla ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder på
minst 10 ton i enlighet med artikel 11.1 b–d.
För ämnen i mängder på 1 till 10 ton skall 
all tillgänglig information om ämnets 
egenskaper tillhandahållas för 
registreringsunderlaget, vilket som ett 
minimum skall inkludera uppgifter om 
fysikalisk-kemiska egenskaper i enlighet 
med artikel 11.1 a. 

Ändringsförslag 320
BILAGA V, LED 5.1., KOLUMN 2, FÖRKLARING (ny)

– Ångtryck
– Löslighet i vatten
– Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten
– Flampunkt
– Brandfarlighet
– Explosiva egenskaper

Ändringsförslag 321
BILAGA V, LED 5.2., KOLUMN 2, FÖRKLARING (ny rad)
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– Kokpunkt
– Relativ densitet
– Ytspänning
– Självantändningstemeperatur
– Oxidationsegenskaper

Ändringsförslag 322
BILAGA V, PUNKTERNA 5.6 OCH 5.14

Dessa punkter utgår.

Motivering

Båda punkter utgår samt deras beskrivande delar, eftersom testet vad gäller ytspänningen 
ofta inte har någon särskild betydelse för utvärderingen och de riskbegränsande åtgärderna. 
Ett generellt test av granolometri verkar oproportionerligt.

Ändringsförslag 323
BILAGA V, LED 6.5.A (nytt) KOLUMN 1 

6.5a. Akut toxicitet

Undersökningen skall utföras för ett intag, 
helst oralt, utom för det fall registranten 
anser att ett annat intag är mer lämpligt.
För gaser och flyktiga vätskor (ångtryck 
över 10-2 Pa vid 20°C) skall information 
lämnas för exponering genom inandning 
(6.5.2).

Motivering

Kommissionens förslag kräver endast information om akut toxicitet för ämnen i mängder på
10 ton och mer per år. Information om akut toxicitet för en exponeringsväg bör dock även 
krävas för utvalda prioriterade ämnen i tonnagespannet 1-10 ton, som skall fastställas i den 
genomgång som myndigheten skall göra i enlighet med artiklarna 43 aa. För oprioriterade 
ämnen behöver endast information som redan finns tillgänglig lämnas in. Sammantaget 
åstadkommer detta mera flexibla system en bättre balans mellan informationsbehov och 
kostnadseffektivitet än vad kommissionens förslag gör.
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Ändringsförslag 324
BILAGA V, LED 6.5.A (nytt) KOLUMN 2

6.5a. Ingen undersökning krävs
– om exakta doser av ämnet inte kan ges på
grund av ämnets kemiska eller fysikaliska 
egenskaper, eller
– om ämnet är frätande, eller
– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur.
Lämplig andra exponeringsväg skall väljas 
på grundval av följande:
6.5.2. Testning genom inandning är 
lämpligt
1) om det är sannolikt att människor 
exponeras via inandning, och
2) om ett av följande villkor är uppfyllt:
Ämnet har ett ångtryck som överstiger 
10-2 Pa vid 20 °C.
Ämnet kommer att användas på ett sätt 
som gör att det bildar aerosoler, partiklar 
eller droppar som är av en sådan storlek att 
de kan inandas (> 1viktprocent partiklar 
med MMAD < 100 µm).
6.5.3. Testning på huden är lämpligt
1) om det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid tillverkning 
och/eller användning,
2) om ämnets fysikalisk-kemiska 
egenskaper tyder på att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden, och
3) om ett av följande villkor är uppfyllt:
Ämnet befinns vara toxiskt i ett test av akut 
oral toxicitet i låga doser.
Systemiska effekter eller andra tecken på
absorption noteras vid undersökning av 
hud- och/eller ögonirritation.
In vitro-tester tyder på betydande 
absorption via huden.
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Betydande akut dermal toxicitet eller 
dermal penetration noteras för strukturlika 
ämnen.
Testning på huden är olämpligt om det på
grund av ämnets molekylvikt (MW > 800) 
eller molekyldiameter ( > 15 Å) och låga
fettlöslighet (log Kow < -1 eller > 4) är 
osannolikt att ämnet absorberas via huden.

Motivering

Kommissionens förslag kräver endast information om akut toxicitet för ämnen i mängder på
10 ton och mer per år. Information om akut toxicitet för en exponeringsväg bör dock även 
krävas för utvalda prioriterade ämnen i tonnagespannet 1-10 ton, som skall fastställas i den 
genomgång som myndigheten skall göra i enlighet med artiklarna 43 aa. För oprioriterade 
ämnen behöver endast information som redan finns tillgänglig lämnas in. Sammantaget 
åstadkommer detta mera flexibla system en bättre balans mellan informationsbehov och 
kostnadseffektivitet än vad kommissionens förslag gör.

Ändringsförslag 325
BILAGA V, PUNKT 7.1.1 KOLUMN 1

7.1.1. Testning av akut toxicitet på Daphnia 7.1.1. Testning av akut toxicitet på Daphnia 
eller på fiskar

Motivering

Det skall vara upp till företagen själva att lämna in testning av akut toxicitet på fiskar i stället 
för på Daphnia.

Ändringsförslag 326
BILAGA V, LED 7.1.A (nytt), KOLUMN 1

7.1a. Nedbrytning
7.1a.1. Biotisk
7.1a.1.1. Lättnedbrytbarhet

Motivering

Kommissionens förslag kräver endast information om akut toxicitet för ämnen i mängder på
10 ton och mer per år. Information om akut toxicitet för en exponeringsväg bör dock även 
krävas för utvalda prioriterade ämnen i tonnagespannet 1-10 ton, som skall fastställas i den 
genomgång som myndigheten skall göra i enlighet med artiklarna 43 aa. För oprioriterade 
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ämnen behöver endast information som redan finns tillgänglig lämnas in.

Ändringsförslag 879
BILAGA V, LED 7.1.A (nytt), KOLUMN 2

7.1a. Simulationsundersökningar 
(bilaga VII, 7.2.1.2–7.2.1.4.) skall föreslås 
av registranten om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt 
bilaga I tyder på att det finns ett behov av 
fortsatta undersökningar av ämnets 
nedbrytning. Valet av tester beror på
resultaten av säkerhetsbedömningen.
7.1a.1.1. Ingen undersökning krävs om 
ämnet är oorganiskt.

Motivering

Kommissionens förslag kräver endast information om biologisk nedbrytning för ämnen i 
mängder på 10 ton och mer per år. Sådan information bör dock även krävas för utvalda 
prioriterade ämnen i tonnagespannet 1-10 ton, som skall fastställas i den genomgång som 
myndigheten skall göra i enlighet med artiklarna 43 aa. För oprioriterade ämnen behöver 
endast information som redan finns tillgänglig lämnas in. 

Ändringsförslag 328
BILAGA VI, STYCKE 1, FÖRSTA MENINGEN

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den 
standardinformation som krävs för alla 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på minst 10 ton i enlighet med 
artikel 11.1 b. 

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs 
standardinformationen för ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på
10 ton eller mer per år. Den information 
som förs in i kolumn 1 krävs för alla ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder på
minst 100 ton i enlighet med artikel 11.1 c.
För ämnen i mängder på 10 till 100 ton 
skall informationen i bilaga V och all 
ytterligare tillgänglig information om 
ämnets egenskaper tillhandahållas för 
registreringsunderlaget i enlighet med 
artikel 11.1 b. 

Ändringsförslag 329
BILAGA IX, LED 1.5., LED 3
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(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 och gemensamma
verkningsmekanismer.

Motivering

Avser att förtydliga indelningen och genomgången av ämnen och möjliggöra registrering per 
ämnesgrupp och därigenom kraftigt minska antalet handlingar som lämnas in för att 
registreras. Ändringen inför ett fjärde kriterium som möjliggör indelning av ämnen med 
samma toxicitetsprofil. Ändringen gör även kommissionen skyldig att utfärda en detaljerad 
metod.

Ändringsförslag 330
BILAGA IX, LED 1.5., STYCKE 3A (nytt)

Endpoints för klassificering och märkning 
samt för riskbedömning av ämnen som är 
komplexa och av varierande 
sammansättning kan fastställas på
grundval av uppgifter om ämnenas 
signifikanta beståndsdelar där de högsta 
koncentrationsgraderna av dessa 
beståndsdelar i ämnet utnyttjas. 
Kemikaliemyndigheten skall senast två år 
efter att lagstiftningen antagits, och efter 
samråd med berörda aktörer och andra 
intressenter, utfärda detaljerade och 
vetenskapligt underbyggda metoder för 
gruppering av ämnen.

Motivering
Avser att förtydliga indelningen och genomgången av ämnen och möjliggöra registrering per 

ämnesgrupp och därigenom kraftigt minska antalet handlingar som lämnas in för att registreras. 
Ändringen inför ett fjärde kriterium som möjliggör indelning av ämnen med samma 

toxicitetsprofil. Ändringen gör även kommissionen skyldig att utfärda en detaljerad metod.

Ändringsförslag 331
BILAGA XI, STYCKE 1
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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

Gör arbete smidigare genom att begränsa användningar som måste bedömas i 
kemisäkerhetsrapporten till dem på ett ton och mer. Enligt kommissionens förslag skulle man 
vara tvungen att hantera användningar även när det gäller mycket små mängder.

Ändringsförslag 332
BILAGA IX, PUNKT 3, STYCKE 1

Testning i enlighet med bilagorna VII och 
VIII kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

Testning i enlighet med bilagorna VI–VIII 
kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

Motivering

Syftet med Reach är inte att få fram vetenskaplig information om alla ämnen – oavsett 
faktiska risker – utan att fokusera på information som behövs för att på ett korrekt sätt 
kontrollera riskerna med användningen av ämnen. 

Därför krävs heller ingen framtagning av information för ämnen mellan 10 och 100 ton om 
exponeringen för människor och miljö är obetydlig.

Ändringsförslag 333
BILAGA IX, PUNKT 3, PUNKT 2A (ny)
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Tester i enlighet med bilaga V kan 
utelämnas om exponeringen är obetydlig 
och tillräckliga motiveringar och tillräcklig 
dokumentation tillhandahålls.

Motivering

Inte heller för ämnen under 10 ton som utvalts som prioriterade ämnen vid myndighetens 
genomgång skall det krävas information om exponeringen för människor eller miljö är 
obetydlig.
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BILAGA IX, PUNKT 3, STYCKE 1

Testning i enlighet med bilagorna VII och 
VIII kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

Testning i enlighet med bilagorna VI–VIII 
kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier eller användnings- 
och exponeringsscenarier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

Motivering

Syftet med Reach är inte att få fram vetenskaplig information om alla ämnen – oavsett 
faktiska risker – utan att fokusera på information som behövs för att på ett korrekt sätt 
kontrollera riskerna med användningen av ämnen. 

Därför krävs heller ingen framtagning av information för ämnen mellan 10 och 100 ton om 
exponeringen för människor och miljö är obetydlig.

Inte heller för ämnen under 10 ton som utvalts som prioriterade ämnen vid myndighetens 
genomgång skall det krävas information om exponeringen för människor eller miljö är 
obetydlig.
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BILAGA IX, PUNKTERNA 3.1, 3.2 OCH 3.3 (nya)

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. Utelämnande av information skall 
anses acceptabel om
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i) luftkoncentrationen på en arbetsplats 
inte överstiger 50 µg/m3,
ii) tillverkningen och den identifierade 
användningen av ett ämne endast äger rum 
i slutna lokaler,
iii) ämnet används i den industriella 
sektorn eller företagssektorn i en beredning 
med en högsta masskoncentration på
0,1 procent,
iv) ämnet används av enskilda 
konsumenter i koncentrationer som inte 
överstiger 0,1 procent,
v) ämnet används i tillverkning av 
konsumtionsvaror och
a) ämnet helt försvinner under 
tillverkningen av produkten, eller
b) ämnet är permanent integrerat i en del 
av produkten eller på annat sätt helt 
isolerat i produkten.
3.3 I alla andra fall måste adekvat 
motivering och dokumentation 
tillhandahållas, inklusive följande
i) typer av miljögrupper,
ii) befolkningsgrupper som exponeras,
iii) riskhanteringsåtgärder,
iv) exponeringsvägar,
v) exponeringens varaktighet och frekvens, 
samt
vi) skydd av djurliv.
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