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KORTFATTAD MOTIVERING

Målet med en gemensam kemikaliepolitik på den inre marknaden kan inte ifrågasättas.

Detta mål måste gå att uppnå på ett kostnadseffektivt sätt för att garantera konkurrenskraft, 
nyskapande och rättssäkerhet å ena sidan samt miljö- och hälsoskydd å andra sidan.

Problemen med kommissionens förslag gäller i första hand de ekonomiska återverkningarna: 
förslaget är alltför byråkratiskt och dyrt.

Det blir allt tydligare att det behövs en helt annan metod än den mängdorienterade som 
kommissionen valt. Hit hör i synnerhet principen ”ett ämne, en registrering”, en riskbaserad 
ansats, eventuellt i kombination med en mängdbaserad ansats (en exponeringsrelaterad mängd 
testvillkor i stället för stelbenta informationskrav som grundar sig på tröskelvärden) eller 
prioritering mot bakgrund av potentiella risker enligt användningsområden.

Med tanke på de djupgående ändringar som är att vänta förefaller det inte motiverat att varje 
utskott som deltar i förfarandet fördjupar sig i detta. För övrigt ger även de nya angreppssätten 
i sin tur upphov till nya - bland annat rättsliga - frågor som bör redas ut i sinom tid.

Av denna anledning skulle utskottet för rättsliga frågor vilja begränsa diskussionen till de 
aspekter som särskilt ingår i dess behörighetsområde.

Juridiska synpunkter

Utskottet välkomnar att artikel 95 i EG-fördraget valts som rättslig grund och att rättsakten är 
en förordning.

Kemikaliehandeln går över nationsgränserna och kan medföra gränsöverskridande 
föroreningar. Ensamma kan medlemsstaterna inte uppnå de mål som fastställts. 
Subsidiaritetsprincipen kommer således inte att äventyras.

Mångfasetterade ekonomiska aspekter som inte endast påverkar den kemiska industrin utan det 
europeiska näringslivet som helhet (konkurrensnackdelar för alla varor som framställs av 
kemikalier) är från bl.a. juridisk synvinkel betydelsefulla i det avseendet att 
proportionalitetsprincipen kan komma att åsidosättas.

Detta gäller i synnerhet då smärre mängder blir orimligt dyra på grund av stränga krav och 
därmed faktiskt inte längre kan produceras.

Särskild hänsyn bör tas till rättslig klarhet och skydd av immateriella rättigheter.

Genom de nya metoder som nu diskuteras kan just dessa argument och de juridiska 
tvivelsmålen tas i betraktande.

Enskilda frågor
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1) Förhållandet till andra gemenskapsrättsakter

Utskottet föreslår att alla områden som redan omfattas av andra EU-rättsakter skall undantas 
från Reach-förordningens tillämpningsområde enligt artikel 2 för att överlappande 
bestämmelser och konkurrensfrågor skall undvikas.

2) Nedströmsanvändare

Kommissionens förslag påverkar i hög grad även s.k. nedströmsanvändare. Då dessa deltar i en 
registrering som utförs av en tillverkare måste de i förekommande fall deklarera innehållet och 
lämna ut affärshemligheter. Om de vill undvika detta bör de själva registrera ämnet, och 
registreringskostnaderna blir orimligt höga.

3) Kemikaliemyndighetens roll

Kemikaliemyndighetens ställning bör stärkas för att förordningen säkert skall genomföras 
enhetligt.

4) Klagomål

Med hänsyn till rättssäkerheten bör berörda parter ha rätt att överklaga alla beslut som 
kemikaliemyndigheten fattar.

5) Djurförsök

Utskottet välkomnar att antalet djurförsök skall reduceras genom att försöksdata utnyttjas 
gemensamt. Offentliggörande av uppgifter om försök på ryggradsdjur innebär däremot ett 
betydande intrång i äganderätten. Tidsfristen för offentliggörande av data bör förlängas till 15 
år.

6) Skydd av uppgifter och sakkunskap

Då man hanterar de uppgifter som skall tas fram bör man på ett balanserat sätt dels garantera 
den insyn som krävs för farliga ämnen, dels trygga dataskyddet och skyddet av immateriella 
rättigheter. Konfidentiella uppgifter får inte offentliggöras och spridas, och skyddet av företags- 
och affärshemligheter bör också säkras.

Dessutom bör en registrant kunna klassificera vissa uppgifter som konfidentiella om 
offentliggörandet av dem skulle tillföra honom eller henne ekonomisk skada och 
offentliggörande inte krävs i allmänhetens intresse.

För att man slutligen skall komma fram till det bästa tillvägagångssättet och kunna utnyttja det 
bör de pågående diskussionerna inom kommissionen, rådet och parlamentet beaktas ingående. 
Rätten till en ny kontroll vid lämpligt tillfälle bör förbehållas.
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1 EUT C …, ..., s. ….

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

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

ca) ämnen, beredningar eller varor som är 
avfall enligt definitionen i rådets direktiv 
91/156/EEG av den 18 mars 1991 om 
ändring i direktiv 75/442/EEG om avfall1, 
eller som är sekundära råvaror som 
utvinns ur avfall för återvinning, eller som 
används som energikälla, enligt artikel 3.1 
b i direktiv 91/156/EEG.
__________
1 EGT L 78, 26.3.1991, s. 32.

Motivering

Redan den sektorsövergripande avfallslagstiftningen erbjuder människors hälsa och miljön 
ett adekvat skydd som motsvarar Reach-bestämmelserna. Därtill omfattas avfall varken av ett 
tillstånds- eller begränsningsförfarande, men ändå av en registreringsplikt. Det är onödigt att 
registrera avfall, och avfall bör uteslutas ur hela Reach-systemet. På motsvarande sätt 
regleras sekundära råvaror redan genom direktiv 91/156/EEG. 

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 2, PUNKT 2A (ny)

2a. Denna förordning skall inte tillämpas 
på ämnen som används i
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a) humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
rådets förordning (EEG) nr 2309/93, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 726/2004, 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/82/EG och 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/83/EG,

b) livsmedel enligt kommissionens 
förordning (EG) nr 1788/2002, inklusive 
livsmedelstillsatser enligt rådets 
direktiv 89/107/EEG och aromämnen 
enligt definitionen i förordning (EG) nr 
1788/2002/EG,

c) djurfoder enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1831/2003, 
inklusive fodertillsatser enligt 
rådets direktiv 70/524/EEG,

d) djurfoder enligt 
rådets direktiv 82/471/EEG,
e) medicintekniska produkter,

f) material som kommer i kontakt med 
livsmedel enligt 
rådets direktiv 89/109/EEG,
g) växtskyddsmedel enligt 
rådets direktiv 91/414/EEG,

h) biocidprodukter enligt 
rådets direktiv 98/8/EG,
i) kosmetiska produkter enligt 
rådets direktiv 76/768/EEG,

j) medicintekniska produkter enligt rådets 
direktiv 93/42/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/79/EG,

k) material som kommer i kontakt med 
livsmedel enligt förordning (EG) 
nr 1935/2004.

Motivering

Dessa undantag bör inte endast gälla avdelning II utan hela förordningen. Dessutom bör 
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ämnen endast omfattas om de är avsedda för en viss användning.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 3, LED 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 som måste bedömas utifrån 
sina specifika inneboende egenskaper.

Motivering

Metallegeringar betraktas i gällande EU-lagstiftning som ”beredningar”. De enskilda 
ämnena smälter dock samman till en legering som har en ny kristallstruktur, från vilken de 
inte kan skiljas åt genom mekanisk påverkan och som har helt andra egenskaper än de 
ursprungliga ämnena.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 3, LED 2A (ny)

2a. metallegering: metallmaterial som är 
homogent på makroskopisk nivå och som 
består av två eller flera komponenter som 
är kombinerade på sådant sätt att de inte 
enkelt kan separeras genom mekanisk 
påverkan.

Motivering

FN har fastställt en definition av metallegering inom ramen för det globala harmoniserade 
systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS), som antogs i december 2002 
och offentliggjordes i mars 2003. Genom att införa denna definition i Reach-förordningen får 
man till stånd en harmonisering av definitionerna och kraven i direktivet om farliga preparat 
(1999/45/EG), GHS och Reach.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 3, LED 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 – definierad på
grundval av ämnets inneboende kemiska 
egenskaper, eller användning av en 
beredning av en aktör i distributionskedjan 
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.

Motivering

Definitionen av identifierad användning bör inte omfatta den egna användningen eftersom 
skyldigheten att anmäla en särskild användning ofta leder till att tekniska strategier 
förmedlas och till att anmälaren missgynnas i förhållande till konkurrenterna. Genom 
hänvisningen till de inneboende egenskaperna avlägsnas detta hinder. Detta ändringsförslag 
hör samman med de övriga ändringsförslagen till artiklarna i avdelning I: Allmänna frågor.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 4, PUNKT 1

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

utgår

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

b) som livsmedelstillsats enligt rådets 
direktiv 89/107/EEG,
c) som aromämne i livsmedel enligt rådets 
direktiv 1999/217/EEG,

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

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

Motivering
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Detta ändringsförslag är en konsekvens av att det införs en ny artikel 2.2a.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 9, LED A, LED XA (nytt)

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

Motivering

För att äganderätten till undersökningsdata skall kunna garanteras måste denna ändring 
göras.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1 OCH 1A (nytt)

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

1. När två eller flera tillverkare har för avsikt 
att i gemenskapen tillverka samma ämne 
och/eller när två eller flera importörer har för 
avsikt att importera samma ämne, kan de i 
registreringssyfte bilda ett konsortium. Det 
skall vara obligatoriskt att gemensamt 
utnyttja data, inte bara data från tester som 
omfattar ryggradsdjur utan även från alla 
de tester som är nödvändiga i 
registreringssyfte.

Det är även nödvändigt att främja 
inrättandet av offentliga konsortier eller 
blandade offentlig-privata konsortier för att 
säkra tillgången för små och medelstora 
företag och deras branschföreningar.

Motivering

Detta ändringsförslag har föranletts av nödvändigheten av att förenkla 
registreringsprocessen, särskilt för att minska och rationalisera kostnaderna för små och 
medelstora företag. Syftet med ändringsförslaget är att ge de små och medelstora företagen 



PE 357.686v02-00 10/29 AD\580430SV.doc

SV

och deras respektive branschföreningar tillgång till konsortierna, bl.a. för att undvika 
missbruk av dominerande ställning. Detta ändringsförslag hör samman med de övriga 
ändringsförslagen till artiklarna i avdelning II: Registrering av ämnen.

Ändringsförslag 9
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 helt eller 
delvis skall lämna in dessa uppgifter på de 
andras vägnar.

Motivering

I synnerhet vid upprättandet av kemikaliesäkerhetsrapporten krävs det flexibla bestämmelser 
som gör det möjligt för konsortiemedlemmarna att delvis gemensamt eller delvis var för sig 
lämna in kemikaliesäkerhetsrapporten.

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

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

Motivering

Riktlinjer krävs för att underlätta eller möjliggöra konsortiebildning för tillverkare och 
importörer samt arbetet i sådana konsortier. Dessutom är sådana riktlinjer nödvändiga som 
incitament för konsortiebildning, eftersom det annars skulle uppstå stor rättslig osäkerhet.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 10, PUNKT 2

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

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

Motivering
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Till stöd för bildandet av konsortier bör kostnaderna fördelas enligt ett flexibelt system.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 12, PUNKT 4, STYCKE 1

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

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

Motivering

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

Ändringsförslag 13
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 14
ARTIKEL 23, PUNKT 1
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1. För att undvika onödiga djurförsök skall 
försök på ryggradsdjur för de syften som 
anges i denna förordning endast utföras som 
en sista utväg. Det är också nödvändigt att 
vidta åtgärder för att begränsa onödig 
upprepning av andra tester.

1. För att undvika onödiga djurförsök skall 
försök på ryggradsdjur för de syften som 
anges i denna förordning endast utföras som 
en sista utväg.

Motivering

Ändringsförslaget gör texten tydligare.

Ändringsförslag 15
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 15 år
tidigare får av kemikaliemyndigheten ställas 
till förfogande för andra registranter eller 
potentiella registranter.

Motivering

Tillhandahållande av uppgifter är ett omfattande intrång i äganderätten. Därför bör 
tidsfristen förlängas till minst 15 år.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 24, PUNKT 3, LED A

a) Den potentiella registrantens namn och 
adress.

a) Den potentiella registrantens namn och 
adress med hänsyn tagen till artikel 115 
och artikel 116.

Motivering

Ändringsförslaget ökar skyddet av de berörda parternas affärshemligheter.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 24, PUNKT 5, STYCKE 1
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5. Om samma ämne har registrerats mindre 
än tio år tidigare skall kemikaliemyndigheten 
omedelbart informera den potentiella 
registranten om namn på och adresser till 
tidigare registranter och relevanta 
sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar som de redan 
tillhandahållit beträffande försök på
ryggradsdjur.

5. Om samma ämne har registrerats mindre 
än 15 år tidigare skall kemikaliemyndigheten 
fastställa om den tidigare registranten är 
införstådd med att hans eller hennes namn 
och adress 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 adress är konfidentiell information enligt artikel 116.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 25, PUNKT 1

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

1. Om ett ämne tidigare registrerats mindre 
än 15 år tidigare såsom anges i artikel 24.5, 
skall den potentiella registranten be tidigare 
registranter om information, inbegripet om 
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 19
ARTIKEL 25, PUNKT 2

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.

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 försök med ryggradsdjur. I stället 
för en sådan överenskommelse kan de också
låta en skiljedomstol avgöra ärendet och 
sedan rätta sig efter dennas dom.
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Motivering

Ändringsförslaget klargör att det endast är gemensamt utnyttjande av information om 
ryggradsdjur som regleras.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 25, PUNKT 5

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

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

Motivering

Kostnaderna bör regleras på ett mer flexibelt sätt. 

Ändringsförslag 21
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 att den nya registranten betalar 
en lämplig andel av kostnaden, och denna 
fordran skall på begäran förklaras 
verkställbar av nationell domstol.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 25, PUNKT 8

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

8. Den väntetid för den nya registranten som 
avses i artikel 19.1 skall förlängas med en 
period som motsvarar den tid som använts 
för att genomföra de berörda 
undersökningarna och de utvärderingar 
som erfordras, om den tidigare registranten 
så kräver.

Motivering

Denna period måste motsvara den tid som verkligen använts för försöken och för att 
sammanställa de berörda uppgifterna.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 46, PUNKT 2
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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 
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. Innan 
slutsatserna formuleras utifrån den 
information som erhållits under 
utvärderingsförfarandet skall de berörda 
registranterna ha möjlighet att yttra sig. 
Kemikaliemyndigheten skall beakta dessa 
yttranden i sina slutsatser.

Motivering

Det är att vänta att slutsatserna efter utvärderingsförfarandet kommer att få en rad följder 
för tillverkare och importörer, även om inga särskilda begränsnings- eller 
tillståndsförfaranden inleds, exempelvis när det gäller kravet att anpassa uppgifterna i 
säkerhetsdatabladet. Med tanke på dessa långtgående följder måste de registranter som 
berörs av slutsatserna ha rätt att lämna sina synpunkter innan slutsatserna formuleras.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 49, PUNKT 8

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

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

Motivering

Klagomål enligt artiklarna 87, 88 och 89 bör inte begränsas till beslut som fattats enbart på
grundval av vissa punkter, utan bör alltid tillåtas. Detta ändringsförslag hör ihop med de 
övriga ändringsförslagen till artiklarna i avdelning VI: Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag 25
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ARTIKEL 53, PUNKT 5

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

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

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

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

b) Användning i biocidprodukter enligt 
direktiv 98/8/EG.

b) Användning som motorbränsle enligt
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/70/EG.

c) Användning som humanläkemedel eller
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
förordning (EEG) nr 2309/93 och
direktiven 2001/82/EG och 2001/83/EG.

c) Användning av mineraloljeprodukter som
bränsle i mobila eller fasta 
förbränningsanläggningar och som bränsle 
i slutna system.

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

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

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

h) Användning som motorbränsle enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/70/EG.
i) Användning av mineraloljeprodukter 
som bränsle i mobila eller fasta 
förbränningsanläggningar och användning 
som bränsle i slutna system.

Motivering

Detta ändringsförslag är en konsekvens av att det införs en ny artikel 2.2a.

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED G

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

g) Användning som isolerade intermediärer 
på plats eller som isolerade intermediärer 
som transporteras, även om de tillverkas 
eller importeras i mängder på mer än 
1 000 ton per år.
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Motivering

Ändringsförslaget specificerar att man med isolerade intermediärer som transporteras även 
avser sådana som tillverkas eller importeras i mängder på mer än 1 000 ton per år. Detta 
ändringsförslag hör ihop med de övriga ändringsförslagen till artiklarna i 
avdelning VII: Tillstånd.

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 53, PUNKT 6

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

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

a) Användning i kosmetiska produkter enligt 
direktiv 76/768/EEG.

a) Användning i kosmetiska produkter enligt 
direktiv 76/768/EEG.

b) Användning i material som kommer i 
kontakt med livsmedel enligt 
direktiv 89/109/EEG.

Motivering

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. Vidare bör ämnen som 
redan regleras genom särskilda bestämmelser som integrerats på vederbörligt sätt undantas 
från Reach-förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 53, PUNKT 7, LED A

a) för ämnen som avses i artikel 54 d, e och 
f, under en koncentrationsgräns på 0,1 %,

a) för ämnen som avses i artikel 54 d och e, 
under en koncentrationsgräns på 0,1 %,

Motivering

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 hör 
ihop med de övriga ändringsförslagen till artiklarna i avdelning VII: Tillstånd.
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Ändringsförslag 29
ARTIKEL 53, PUNKT 7A (ny)

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

Motivering

Ändringsförslaget klargör att de beslut som redan fattats av EU:s ministerråd och 
Europaparlamentet på grundval av direktiv 76/769/EEG eller som i framtiden kommer att 
fattas av kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 130 (kommittéförfarandet) 
inte behöver tas upp till diskussion igen. Man bör inte överlåta åt kommissionen att besluta 
huruvida och i vilken utsträckning redan reglerade ämnen och användningar bör undantas 
från dessa bestämmelser. Detta ändringsförslag hör ihop med de övriga ändringsförslagen 
till artiklarna i avdelning VII: Tillstånd.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 56, PUNKT 7

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. De 
berörda registranterna skall dessförinnan 
ha möjlighet att lämna sina synpunkter. 
Om medlemsstatskommittén inte når någon 
enhällig överenskommelse skall den anta ett 
yttrande inom 30 dagar från remitteringen. 
De berörda registranterna skall ha 
möjlighet lämna sina synpunkter innan 
yttrandet utarbetas. Kemikaliemyndigheten 
skall överlämna detta yttrande till 
kommissionen med uppgifter om eventuella 
avvikande ståndpunkter inom kommittén, om 
synpunkter från berörda registranter och, i 
förekommande fall, om orsakerna till att 
registranternas synpunkter inte tagits med i 
yttrandet.
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Motivering

Kemikaliemyndighetens yttrande kan i vissa fall komma före kommittéförfarandet och innebär 
därmed en betungande åtgärd för de berörda registranterna. Därför måste de registranter 
som berörs av slutsatserna ha rätt att lämna sina synpunkter innan yttrandet avges.

Ändringsförslag 31
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.

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 dokumentationen 
sammanställs skall kemikaliemyndigheten 
ge berörda registranter möjlighet att yttra 
sig. 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 eventuella riskbedömningar som 
tillhandahållits av tredje part inom ramen för 
andra gemenskapsförordningar eller 
–direktiv. Andra organ, t.ex. myndigheter, 
som inrättats enligt gemenskapslagstiftning 
och som utför liknande uppgifter, skall därför 
på begäran lämna information till 
kemikaliemyndigheten. 

Kemikaliemyndigheten skall hänvisa till 
eventuell dokumentation från 
medlemsstaterna, 
kemikaliesäkerhetsrapporter eller 
riskbedömningar som den mottagit inom 
ramen för denna förordning. Den skall också
hänvisa till yttrandena från berörda 
registranter 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
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Dokumentationen är ett led i ett begränsningsförslag och innebär därmed en betungande 
åtgärd för de berörda registranterna. Innan dokumentationen sammanställs måste därför de 
berörda registranterna ha rätt att lämna sina synpunkter, och dessa iakttagelser måste 
beaktas när dokumentationen sammanställs.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 69, PUNKT 1A (ny)

1a. Innan yttrandena offentliggörs skall 
kemikaliemyndigheten ge berörda 
registranter möjlighet att lämna sina 
synpunkter.

Motivering

Kommittéernas yttranden kan innebära betungande åtgärder för registranterna. Därför måste 
de berörda registranterna ha möjlighet att lämna sina synpunkter så att dessa kan tas med i 
det efterföljande kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 33
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 även vidarebefordra synpunkter 
från berörda registranter.

Ändringsförslag 34
Artikel 73, punkt 2, led e

e) Offentliggöra tillgänglig information om 
vilka ämnen som håller på att utvärderas 
eller har utvärderats, inom 90 dagar från 
det att kemikaliemyndigheten erhåller 
informationen i enlighet med artikel 116.1.

utgår

Motivering

Offentliggörande av information om ämnen som fortfarande är under utvärdering skulle lätt 
kunna leda till att allmänheten får en negativ uppfattning eller förutfattade meningar om ett 
ämne och därmed om tillverkaren eller importören.
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Ändringsförslag 35
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, varav fyra ledamöter 
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.

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 83, PUNKT 2, STYCKE 1

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 hör ihop med de 
övriga ändringsförslagen till artiklarna i avdelning IX: Kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag 37



AD\580430SV.doc 23/29 PE 357.686v02-00

SV

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.

Motivering

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

Ändringsförslag 38
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, slutsatser och yttranden från
kemikaliemyndigheten kan överklagas.

Motivering

Alla beslut som kemikaliemyndigheten fattar måste kunna överklagas.

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 114, PUNKT 1

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

1. Medlemsstaterna skall vart femte 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.

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

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande.
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Ändringsförslag 40
ARTIKEL 114, PUNKT 2

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

2. Kemikaliemyndigheten skall vart femte 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 tre år efter det att den 
anmälan som krävs enligt artikel 131.2 har 
inkommit.

Ändringsförslag 41
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 skall det vara möjligt att klassificera viss information som konfidentiell.

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED J

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

utgår

Motivering

Analysmetoderna bör betraktas som konfidentiella och är inte av betydelse för allmänheten. 
Detta ändringsförslag hör ihop med de övriga ändringsförslagen till artiklarna i avdelning 
XI: Information.

Ändringsförslag 43
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ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED A

a) Ämnets handelsnamn. utgår

Motivering

Ämnets handelsnamn kan utgöra känslig information med tanke på andra 
marknadsoperatörer, eftersom det vore möjligt att påvisa förbindelser mellan tillverkare och 
kunder. Denna information bör klassificeras som konfidentiell enligt punkt 2.

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED F

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

utgår

Motivering

Utan vidare bör dessa värden inte heller vara tillgängliga för konkurrenter. I gällande 
rättsakter stadgas det inte om att de skall offentliggöras.

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED I

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

i) Den information som det är obligatoriskt 
att ange i säkerhetsdatabladet.

Motivering

Uppgifterna i säkerhetsdatabladet innehåller ofta ytterligare information som endast är 
avsedd för de direkta kunderna, t.ex. detaljerade uppgifter om användningen.

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED -A (nytt)

-a) Registrantens och andra anmälares 
namn och adress.

Motivering
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Tillverkare, importörer och användare i senare led skall i regel lämna in en anmälan enligt 
artikel 115.2. Genom detta ändringsförslag förhindras sådan byråkrati.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED DA (nytt)

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

Motivering

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

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 116, PUNKT 3

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

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

Motivering

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 49
ARTIKEL 120
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Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall 
informera allmänheten om risker med ämnen, 
om detta anses nödvändigt för att skydda 
människors hälsa eller miljön.

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

Motivering

Den information som tillhandahålls allmänheten i medlemsstaterna bör vara enhetlig.

Ändringsförslag 50
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 51
ARTIKEL 123, PUNKT 1

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

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

Motivering
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Det bör finnas ett enhetligt system för påföljder och genomförande av bestämmelserna.

Ändringsförslag 52
BILAGA II, NY TABELLRAD

EINECS-nr Namn/g
rupp

CAS-nr EINECS-nr Namn/
grupp

CAS-nr

231-096-4 Järn 7439-89-6

Motivering

Järn har använts i tusentals år utan några som helst bevis för att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk. Eftersom järn är ett material som används i stora mängder är det troligt att det 
kommer att underkastas omfattande försök enligt Reach-förordningen, varvid ett stort antal 
laboratoriedjur konsekvent kommer att användas. Kostnaderna för försök och registrering av 
järn skulle klart väga mer än eventuella fördelar.

Ändringsförslag 53
BILAGA III, PUNKT 8

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

8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen och material som 
utvunnits ur dem genom mineralogiska 
processer (enligt definitionen i rådets 
direktiv 2003/96/EG) eller fysikaliska 
omvandlingsprocesser.

Motivering

Malmhanteringen sker på uteslutande professionell basis och allmänheten kommer aldrig i 
kontakt med malmerna. De potentiella riskerna behandlas i IPPC-direktivet och EU:s 
befintliga arbetsplatslagstiftning. Mineralogisk och fysikalisk omvandling av mineraler och 
malmer ändrar inte den kemiska sammansättningen hos dessa material. Det som utvinns 
genom dessa processer är andra mineralbaserade material såsom keramiska material, och 
även de bör undantas från registreringen. Uttrycket ”modifieras kemiskt” definieras inte och 
leder därför till rättslig osäkerhet.

Ändringsförslag 54
BILAGA III, PUNKT 9

9. Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, koksugnsgas, masugnsgas, LD-
gas, råolja, kol och koks.
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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 denna produktionsprocess utvinns bensen, toluen och andra ämnen ur kolet. 
Koks är på så vis förenat med mindre inneboende risker än kol och bör därför i likhet med kol 
undantas från registreringsplikten. De uppräknade gaserna produceras som biprodukter i 
koksverk och integrerade stålverk, och används till energi- och värmeproduktion. De bör 
därför behandlas på precis samma sätt som de naturliga energikällorna, nämligen undantas 
från registreringen.

Ändringsförslag 55
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 bör ligga på de företag som tillverkar, 
importerar eller använder dessa ämnen, eller 
som släpper ut dem på marknaden. Små och 
medelstora företag bör innebära företag 
enligt definitionen i rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003.

Motivering

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

Ändringsförslag 56
SKÄL 8A (nytt)
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8a. Gällande ansvarslagstiftning innebär 
att varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som bedriver eller 
avser att bedriva verksamhet med ett ämne 
eller en beredning eller med en vara som 
innehåller ett sådant ämne eller en sådan 
beredning – medräknat tillverkning, import 
och användning – och som vet eller 
rimligen kunde ha förutsett att denna 
verksamhet kan ha skadliga hälso- och 
miljöeffekter, bör vidta alla åtgärder som 
rimligen kan krävas av honom för att 
förhindra, begränsa eller avhjälpa sådana 
effekter.

Motivering

Genom detta ändringsförslag hänvisas till aktsamhetskrav för tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare.
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