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Förslag till förordning (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 110
LED 1 I BEAKTANDEMENINGEN

– med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i 
detta samt artikel 175.1 när det gäller avdelning VII om tillstånd och avdelning VIII om 
begränsningar,

Or. en

Motivering

Denna förordning grundar sig på artikel 95 som handlar om den inre marknaden. Det 
främsta syftet med avdelningarna om tillstånd och begränsningar i förordningen är att skydda 
miljön. Därför är den korrekta rättsliga grunden för dessa områden artikel 175.1 i fördraget.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 111
SKÄL 1

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

(1) Den fria rörligheten för ämnen – som 
sådana, i beredningar och i varor – är en 
viktig aspekt av den inre marknaden. Ett 
tydligt och effektivt system för registrering, 
utvärdering och godkännande av 
kemikalier baserat på utfasning av farliga 
ämnen som ersätts med säkra alternativ 
kan bidra till att skydda konsumenters och 
arbetstagares välbefinnande och hälsa, 
tillvarata deras sociala och ekonomiska 
intressen och upprätthålla den kemiska 
industrins konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Den inre marknaden kan inte som sådan förbättra människornas hälsa och miljön. För detta 
ändamål krävs en effektiv politik för att så snart som möjligt utfasa de allra farligaste ämnena 
och ersätta dem med säkra alternativ.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 112
SKÄL 3A (nytt)

(3a) För vissa delar av förordningen är det 
huvudsakliga syftet emellertid att garantera 
en hög nivå på miljöskyddet, och den 
rättsliga grunden utgörs i det fallet av 
artikel 175.1.

Or. en

Motivering

Artikel 175.1 som handlar om miljöskydd läggs till som rättslig grund och detta bör anges 
även i skälen. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique Ries och 
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Chris Davies

Ändringsförslag 113
SKÄL 4

(4) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare, 
och miljöskyddsnivå, är det nödvändigt att 
sörja för att ämnen som tillverkas i 
gemenskapen uppfyller kraven i 
gemenskapslagstiftningen även om de 
exporteras.

(4) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare 
och andra utsatta befolkningsgrupper, och 
miljöskyddsnivå, är det nödvändigt att sörja 
för att ämnen som tillverkas i gemenskapen 
uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen 
även om de exporteras.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet anser att skyddet av barns hälsa mot sjukdomar som är kopplade till 
miljön är en mycket viktig investering för att säkerställa en lämplig human och ekonomisk 
utveckling (betänkande av Paulsen om en europeisk strategi för miljö och hälsa) och har 
begärt särskilda begränsningar för kemikalier när det gäller riskgrupper (betänkande av Ries 
om en europeisk handlingsplan för miljö och hälsa). REACH bör inte enbart ses som en 
särskild möjlighet att skydda arbetstagarnas hälsa, utan man bör också se dess möjligheter 
att skydda dem som är mest utsatta för kemisk exponering. (Carl Schlyter, Caroline Lucas, 
Hiltrud Breyer)

Den 23 februari 2005 antog Europaparlamentet en resolution om den europeiska 
handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010 (A6-0008/2005 ), i vilken det uppmanade 
”kommissionen att se till att man vid alla riskbedömningar specifikt beaktar risken för foster, 
spädbarn och barn i de fall dessa särskilt känsliga grupper kan komma att exponeras”. 
(Frédérique Ries, Chris Davies)

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 114
SKÄL 4

(4) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare, 
och miljöskyddsnivå, är det nödvändigt att 
sörja för att ämnen som tillverkas i 
gemenskapen uppfyller kraven i 
gemenskapslagstiftningen även om de 
exporteras.

(4) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare, 
och miljöskyddsnivå, är det nödvändigt att 
sörja för att alla ämnen som tillverkas eller 
släpps ut på marknaden i gemenskapen 
uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen 
även om de exporteras.
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Or. en

Motivering

REACH måste tillämpas på alla ämnen oavsett produktionsort för att man skall kunna 
garantera skydd av människors hälsa, miljön och arbetstagarna samt lika villkor för 
industrin. 

Ändringsförslag från Frédérique Ries och Chris Davies

Ändringsförslag 115
SKÄL 5

(5) Det finns fyra viktiga rättsakter som 
reglerar kemikalier i gemenskapen: rådets 
direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 
om tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, förpackning 
och märkning av farliga ämnen, rådets 
direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat (beredningar) (under mellantiden 
ersatt av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat), rådets förordning (EEG) nr 793/93 
av den 23 mars 1993 om bedömning och 
kontroll av risker med existerande ämnen 
och rådets direktiv 76/769/EEG av den 
27 juli 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om begränsning av användning 
och utsläppande på marknaden av vissa 
farliga ämnen och preparat (beredningar). 
Vid en bedömning av dessa rättsakters 
tillämpning identifierades ett antal problem 
med funktionen hos gemenskapens 
kemikalielagstiftning, beroende på skillnader 
mellan medlemsstaternas lagar och andra 
författningar som direkt påverkar den inre 
marknaden på detta område.

(5) Det finns fyra viktiga rättsakter som 
reglerar kemikalier i gemenskapen: rådets 
direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 
om tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, förpackning 
och märkning av farliga ämnen, rådets 
direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat (beredningar) (under mellantiden 
ersatt av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat), rådets förordning (EEG) nr 793/93 
av den 23 mars 1993 om bedömning och 
kontroll av risker med existerande ämnen 
och rådets direktiv 76/769/EEG av den 
27 juli 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om begränsning av användning 
och utsläppande på marknaden av vissa 
farliga ämnen och preparat (beredningar). 
Vid en bedömning av dessa rättsakters 
tillämpning identifierades ett antal problem 
med funktionen hos gemenskapens 
kemikalielagstiftning, beroende på skillnader 
mellan medlemsstaternas lagar och andra 
författningar som direkt påverkar den inre 
marknaden på detta område samt bristfälliga 
möjligheter att på ett förebyggande sätt 
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skydda folkhälsan och miljön.

Or. en

Motivering

Det bör erkännas att REACH fyller en kunskapslucka när det gäller skydd av folkhälsan och 
miljön.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini och 
Sergio Berlato

Ändringsförslag 116
SKÄL 6A (nytt)

(6a) En stor del av de kemikalier som 
tillverkas i tredjeländer och importeras till 
EU omfattas inte av redan befintlig 
gemenskapslagstiftning om skyddet av 
människors hälsa och miljön, och man bör 
vidta alla lämpliga åtgärder för att främja 
den europeiska produktionen i syfte att 
garantera en hög skyddsnivå.

Or. it

Motivering

I redan befintliga gemenskapsbestämmelser föreskrivs mycket strängare parametrar för 
europeiska tillverkare av kemikalier än för tillverkare som är etablerade utanför Europa. 
Man bör betänka den hälso- och miljörisk som skulle följa av tillämpningen av olika 
bestämmelser på europeiska respektive utomeuropeiska produkter.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 117
SKÄL 7A (nytt)

(7a) Syftet med det nya system som inrättas 
genom denna förordning är att på ett 
prioriterat sätt behandla de farligaste 
ämnena. Prioriteringen bör baseras på den 
uppskattade risk som ett ämne utgör för 
människors hälsa och miljön samt 
exponeringsnivån och exponeringstiden. 
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Vid utvärdering av faror och 
riskbedömning bör hänsyn även tas till hur 
ämnena påverkar fosterutvecklingen och 
kvinnors och barns hälsa.

Or. en

Motivering

Det bör stå klart att man med hjälp av REACH först kommer att behandla de allra farligaste 
ämnena med målet att ersätta dem med säkrare alternativ.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini och 
Sergio Berlato

Ändringsförslag 118
SKÄL 8A (nytt)

(8a) Hanteringen av de risker som är 
förknippade med ett ämne måste beröra i 
lika hög grad både ämnen som tillverkats i 
EU och importerade ämnen som tillverkats 
i tredjeländer, i syfte att undvika att den 
utomeuropeiska tillverkningen gynnas och 
uppmuntras genom de alltför omfattande 
skyldigheter som åläggs europeiska 
tillverkare.

Or. it

Motivering

Det REACH-system som kommissionen har föreslagit riskerar att gynna importen av sådana 
varor, ämnen och beredningar som inte omfattas av de regler som gäller för likadana 
produkter som tillverkats i EU. Det faktum att den importerade produkten inte behöver 
genomgå lika många kontroller gör den billigare, ger större möjligheter när det gäller val av 
råmaterial och leder till att man inte kan garantera skyddet av människors hälsa och miljön.

I redan befintliga gemenskapsbestämmelser föreskrivs mycket strängare parametrar för 
europeiska tillverkare av kemikalier. De som importerar varor till EU bör omfattas av samma 
bestämmelser som de europeiska tillverkarna.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 119
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.

Or. de

Motivering

Har samband med ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 120
SKÄL 12

(12) Enligt tillståndsbestämmelserna krävs 
tillstånd för utsläppande på marknaden och 
användning av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Kommissionen kan bevilja 
tillstånd om riskerna i samband med 
användningen av dessa ämnen kontrolleras 
på ett adekvat sätt eller om användningen 
kan motiveras av socioekonomiska skäl.

(12) Enligt tillståndsbestämmelserna krävs 
tillstånd för utsläppande på marknaden och 
användning av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Kommissionen kan bevilja 
tillstånd för en bestämd tid om inga säkrare 
alternativ existerar, om användningen av 
sådana ämnen kan motiveras av 
socioekonomiska skäl, och om riskerna i 
samband med användningen av dessa ämnen 
kontrolleras på ett adekvat sätt.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att poängtera att tillståndet endast är av tillfällig karaktär. 
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 121
SKÄL 12

(12) Enligt tillståndsbestämmelserna krävs 
tillstånd för utsläppande på marknaden och 
användning av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Kommissionen kan bevilja 
tillstånd om riskerna i samband med 
användningen av dessa ämnen kontrolleras 
på ett adekvat sätt eller om användningen 
kan motiveras av socioekonomiska skäl.

(12) Enligt tillståndsbestämmelserna krävs 
tillstånd för utsläppande på marknaden och 
användning av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Kommissionen kan bevilja 
tillstånd om inga lämpliga alternativ eller 
tekniker finns att tillgå och om 
användningen kan motiveras av 
socioekonomiska skäl.

Or. en

Motivering

I detta skäl bör syftet med tillståndsförfarandet bekräftas. Genom tillståndet kan endast den 
höga skyddsnivå som krävs garanteras om ämnen med särskilt farliga egenskaper ersätts med 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker när detta är möjligt. Genom att bibehålla uttrycket 
”kontrolleras på ett adekvat sätt” stöder man fortsatt användning och utsläppande på 
marknaden av ämnen med särskilt farliga egenskaper för miljön oavsett om det finns ett 
socioekonomiskt behov att använda dem och oavsett om säkrare alternativ finns att tillgå.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer 

och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 122
SKÄL 16

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att vidarebefordra nödvändig information och råd till slutanvändarna för att 
man skall kunna garantera en säker användning och en säker och effektiv riskhantering.

Hänför sig till ändringsförslagen till skälen 41, 41a, 42 och 43.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 123
SKÄL 16

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

(16) Erfarenheten har visat att det är 
olämpligt att kräva att medlemsstaterna skall 
bedöma riskerna med alla kemiska ämnen. 
Detta ansvar bör därför i första hand ligga på 
de företag som tillverkar eller importerar 
ämnen, men endast om det handlar om 
ämnen med mycket hög farlighetsgrad eller
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.

Or. nl

Motivering

När det handlar om ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste det kunna göras 
riskbedömningar också av mängder under 1 ton per år. Dessa ämnen med särskilt farliga 
egenskaper kan vålla avsevärd skada på miljön och folkhälsan också i smärre mängder. 
(Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 124
SKÄL 19

(19) Vid vetenskaplig forskning och (19) Vid vetenskaplig forskning och 
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utveckling hanteras vanligen mängder på 
mindre än 1 ton per år. Det är inte 
nödvändigt att undanta sådan forskning och 
utveckling, eftersom sådana ämnesmängder
i vilket fall som helst inte behöver 
registreras. För att uppmuntra innovation bör 
emellertid produktforskning samt 
processinriktad forskning och utveckling 
undantas från registreringsplikten under viss 
tid, då ett ämne ännu inte är avsett att 
släppas ut på marknaden till ett stort antal 
kunder, eftersom dess användning i 
beredningar eller varor fortfarande kräver 
ytterligare forskning och utveckling som 
bedrivs av ett begränsat antal kända kunder.

utveckling hanteras vanligen mängder på 
mindre än 1 ton per år. Det är inte 
nödvändigt att undanta sådan forskning och 
utveckling då den inriktar sig på ämnen 
med hög farlighetsgrad, medelhög 
farlighetsgrad eller låg farlighetsgrad 
eftersom sådana mängder av dylika ämnen i
vilket fall som helst inte behöver registreras. 
Undantag bör dock medges för ämnen med 
mycket hög farlighetsgrad, eftersom dessa 
ämnen omfattas av registreringsplikten. För 
att uppmuntra innovation bör emellertid 
produktforskning samt processinriktad 
forskning och utveckling undantas från 
registreringsplikten under viss tid, då ett 
ämne ännu inte är avsett att släppas ut på 
marknaden till ett stort antal kunder, 
eftersom dess användning i beredningar eller 
varor fortfarande kräver ytterligare forskning 
och utveckling som bedrivs av ett begränsat 
antal kända kunder.

Or. nl

Motivering

När det handlar om ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste det kunna göras 
riskbedömningar också av mängder under 1 ton per år. Ämnen med mycket hög 
farlighetsgrad kan vålla avsevärd skada på miljön och folkhälsan också i smärre mängder. 
Eftersom ämnen med särskilt farliga egenskaper också omfattas av REACH bör det anhållas 
av undantag för vetenskaplig forskning och utveckling med sådana ämnen. (Paket prioritet 
Blokland).

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 125
SKÄL 19A (nytt)

(19a) Integrering av ämnen i storskaliga 
tillverkningsprocesser och modifiering av 
tekniska förfaranden är komplexa 
processer. Vid dessa processer får man 
viktig kunskap om ämnen, till exempel om 
deras användning, som bör beaktas vid 
upprättandet av registreringsunderlag. För 
många ämnen kan ett 
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registreringsunderlag därför upprättas 
bara med beaktande av denna information. 
I syfte att främja innovation bör man 
därför fastställa en övergångsperiod för 
registrering av nya ämnen.

Or. de

Motivering

Har samband med inledningen till artikel 19a.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 126
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 i varor. 

Or. en

Motivering

Varor är en viktig källa till exponering för kemikalier. Användning av farliga ämnen i varor 
bör omfattas av en registreringsplikt.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 127
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. 

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

Or. en

Motivering

Varor är en viktig källa till exponering för kemikalier. Användning av farliga ämnen i varor 
bör omfattas av en registreringsplikt.

Hänför sig till ändringsförslagen från samma ledamöter till artiklarna 5 och 6. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 128
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 
ämnen i varor. Vad gäller ämnen som torde 
kunna avges från varor i tillräckligt stora 
mängder eller under en längre tid, 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.

Or. en

Motivering

Det går inte att kontrollera före, utan först efter registreringen, om ämnen avgetts från varor, 
avsiktligt eller oavsiktligt. Förutom exponering för höga doser måste man även beakta 
relativt låg exponering under en längre tid. 
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 129
SKÄL 24

(24) Kraven på framtagning av information 
om ämnen bör vara beroende av det 
tillverkade eller importerade ämnets volym, 
eftersom denna är ett mått på den möjliga 
exponeringen av människor och miljön för 
ämnena, och bör beskrivas ingående.

(24) Kraven på framtagning av information 
om ämnen bör vara beroende av det 
tillverkade eller importerade ämnets volym 
och dess farlighetsgrad, eftersom detta, 
utgående från uppgifter om användning 
och risker, är ett mått på den möjliga 
exponeringen av människor och miljön för 
ämnena samt hur farlig denna exponering 
är, och bör beskrivas ingående.

Or. nl

Motivering

Volymen är en av de aspekter som ger en uppfattning om hur sannolikt det är att människor 
och djur exponeras för något ämne. En bättre bild av denna exponering får man om man 
sammanför uppgifter om hur farligt ett ämne är med uppgifter om volymen. Det går lättare att 
bedöma möjligheterna för att människor och miljö skall exponeras för något ämne utgående 
från uppgifter om användning och risker. Om man utgår från farlighetsgraden kommer de 
ämnen som är förenade med de största riskerna att åtgärdas först. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 130
SKÄL 24

(24) Kraven på framtagning av information 
om ämnen bör vara beroende av det 
tillverkade eller importerade ämnets volym, 
eftersom denna är ett mått på den möjliga 
exponeringen av människor och miljön för 
ämnena, och bör beskrivas ingående.

(24) Kraven på framtagning av information 
om ämnen bör vara beroende av det 
tillverkade eller importerade ämnets volym, 
eftersom denna är ett mått på den möjliga 
exponeringen av människor och miljön för 
ämnena, och bör beskrivas ingående. Om det 
finns riskuppskattningar baserade på 
praktisk användning av ämnet i fråga skall 
detta vägas in.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att ta hänsyn till de erfarenheter som faktiskt gjorts under de hundratals år som 
vissa kemikalier använts.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 131
SKÄL 24A (nytt)

(24a) En anmälningsplikt för ämnen som 
framställs i mycket små mängder är 
önskvärd för att information skall finnas 
att tillgå om vilka ämnen som verkligen 
produceras och vilka kunskaper som 
existerar om dessa ämnen.  

Or. en

Motivering

En enkel anmälningsplikt för ämnen mellan 10 kg och 1 ton per år bör läggas till REACH för 
att man slutligen skall få information om den totala mängd ämnen som verkligen produceras 
och vilka kunskaper som existerar om dessa. Inom ramen för REACH i dess nuvarande form 
skulle vi bara få veta något om de ungefär 30 000 ämnen som produceras i mängder över 1 
ton. I Einecs finns emellertid över 100 000 existerande ämnen upptagna. 

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 132
SKÄL 26A (nytt)

(26a) Mot bakgrund av de små och 
medelstora företagens särskilda situation 
bör medlemsstaterna anta särskilda 
stödåtgärder för dessa företag, vid behov 
även ekonomiska sådana, för 
genomförande av de tester som behövs för 
insamling av den information som begärs 
enligt denna förordning.

Or. it

Motivering

Man bör ge medlemsstaterna möjlighet att erbjuda små och medelstora företag särskilt stöd, 
eventuellt även ekonomiskt sådant.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 133
SKÄL 31

(31) För att ett harmoniserat och enkelt 
system skall kunna uppnås bör alla 
ansökningar om registrering lämnas till 
kemikaliemyndigheten. För att garantera ett 
konsekvent tillvägagångssätt och ett 
effektivt utnyttjande av resurser bör
myndigheten kontrollera att alla 
registreringsunderlag är fullständiga och ta 
ansvaret för eventuella slutgiltiga beslut om 
att vägra registrering.

(31) För att ett harmoniserat och enkelt 
system skall kunna uppnås bör alla 
ansökningar om registrering lämnas till 
kemikaliemyndigheten. För att garantera att 
ansökningarna är konsekventa, 
fullständiga och av god kvalitet bör en 
oberoende granskning genomföras innan 
de lämnas till myndigheten. Myndigheten 
bör ta ansvaret för eventuella slutgiltiga 
beslut om att vägra registrering.

Or. en

Motivering

Det sker för tillfället ingen obligatorisk utvärdering av kvaliteten på och innehållet i 
registreringsunderlagen, eftersom kemikaliemyndigheten endast kontrollerar underlagens 
fullständighet (artikel 18.2). Mot bakgrund av att medlemsstaternas behöriga myndigheter i 
en utvärdering nyligen kunnat konstatera att endast 31 procent av säkerhetsdatabladen 
uppfyllde alla krav, är det mycket viktigt att en oberoende granskning genomförs innan 
ansökningarna lämnas in, i syfte att underlätta kemikaliemyndighetens arbete.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 134
SKÄL 33A (nytt)

(33a) För att garantera att samma 
djurförsök inte upprepas bör det vara 
obligatoriskt att gemensamt utnyttja 
och/eller gemensamt lämna in information 
från försök på ryggradsdjur samt annan 
information som kan bidra till att 
djurförsök undviks.

Or. en

Motivering

De bör vara obligatoriskt att gemensamt utnyttja information från djurförsök och annan 
information som kan bidra till att djurförsök undviks för att informationskraven i denna 
förordning skall uppfyllas och för att garantera att samma test inte upprepas flera gånger. 
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Detta garanterar överensstämmelse med artikel 24.5 andra stycket (för ämnen som inte fasats 
in) och konstaterandet att ”gemensamt utnyttjande av data kommer att bli obligatoriskt” på 
sidan 10 i motiveringen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 135
SKÄL 34A (nytt)

(34a) I syfte att främja testmetoder utan 
djurförsök bör kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin anvisa 
ökade medel för utveckling, validering och 
godtagande av tester utan djur. En del av 
avgifterna som uppbärs av 
kemikaliemyndigheten bör anvisas för detta 
ändamål.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 136
SKÄL 34A (nytt)

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 137
SKÄL 37A (nytt)

(37a) I syfte att stärka konkurrenskraften 
hos gemenskapens industri och garantera 
att denna förordning tillämpas så effektivt 
som möjligt är det lämpligt att med 
utgångspunkt i sund konkurrens fastställa 
bestämmelser för gemensamt utnyttjande 
av information för registranter.  

Or. en

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 138
SKÄL 39A (nytt)

(39a) Om en potentiell registrant och/eller 
deltagare i forumet för informationsutbyte 
om ämnen inte betalar sin del av 
kostnaderna för en undersökning som 
innefattar försök på ryggradsdjur eller 
någon annan undersökning som kan 
förhindra djurförsök bör han inte få 
registrera sitt ämne.

Or. en

Motivering

Man måste se till att kravet på gemensamt utnyttjande av data från djurförsök uppfylls och 
undvika överlappande försök. Därför får man inte tillåta att den potentiella registranten 
och/eller deltagaren i forumet för informationsutbyte underlåter att betala sin del av 
kostnaderna för att sedan upprepa djurförsök som utförts tidigare.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 139
SKÄL 40A (nytt)

(40a) Om ägaren till en undersökning som 
inbegriper försök på ryggradsdjur eller 
någon annan undersökning som kan 
förhindra djurförsök underlåter att ställa 
undersökningen till kemikaliemyndighetens 
och/eller andra potentiella registranters 
förfogande får denna ägare inte registrera 
sitt ämne.

Or. en

Motivering

Man måste se till att kravet att gemensamt utnyttja data från djurförsök uppfylls och undvika 
överlappande undersökningar. Därför får inte ägaren till en undersökning kunna underlåta 
att låta andra deltagare i ett forum få ta del av den i syfte att vinna konkurrensfördelar.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 140
SKÄL 40A (nytt)

(40a) Om ägaren till en undersökning 
underlåter att låta kemikaliemyndigheten 
och/eller andra potentiella registranter ta 
del av data från försök på ryggradsdjur 
eller annan information som kan förhindra 
djurförsök anses denna ägare ha förverkat 
sin rätt att registrera det berörda ämnet.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att gemensamt utnyttja testdata om ryggradsdjur bör kopplas till sanktioner. När 
det gäller vägran att gemensamt utnyttja data för att undvika upprepning av djurförsök bör 
registranter och/eller potentiella registranter som vägrar att låta kemikaliemyndigheten 
och/eller andra registranter ta del av undersökningar som kan förhindra djurförsök förvägras 
tillstånd att registrera ämnet i fråga.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer och 

Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 141
SKÄL 41

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

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

Or. en

Motivering

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

Hänför sig till ändringsförslagen till skälen 16, 42 och 43.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 142
SKÄL 41

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

(41) Ansvaret för riskhanteringen av ämnen 
består till en del i att vidarebefordra 
information om dessa ämnen till andra i 
branschen och även till personer utanför 
branschen på bästa möjliga vis. Detta är 
också nödvändigt för att dessa yrkesutövare 
skall kunna uppfylla sina skyldigheter när 
det gäller användning av ämnen och 
beredningar samt riskhantering eller 
riskeliminering.

Or. fr

Motivering

Ett lämpligt utformat och konsekvent kommunikationssystem, baserat på risker och faror, 
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kommer att ge konsumenterna den information och de råd de behöver för att på ett tryggt och 
effektivt sätt hantera de risker som hör samman med ett ämne eller en beredning.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 143
SKÄL 41A (nytt)

(41a) Man bör utveckla ett lämpligt och 
enhetligt kommunikationssystem i syfte att 
ge konsumenterna tillgång till den 
information och rådgivning som de 
behöver för att säkert och effektivt kunna 
hantera de risker som är förknippade med 
användningen av kemikalier, beredningar 
eller produkter som härletts ur dessa. Man 
bär även överväga möjligheten att ge 
kompletterande information via 
webbplatser i syfte att respektera 
konsumenternas rätt att få information om 
de produkter som de använder. 

Or. en

Motivering

En lätt ändrad formulering av ändringsförslag 9 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 144
SKÄL 41A (nytt)

(41a) Riskkommunikation utgör en viktig 
del av arbetet med att informera och ge råd 
till människor om hur de kan hantera 
potentiella risker och sålunda använda ett 
ämne eller en beredning på ett säkert och 
effektivt sätt. Riskkommunikation kräver 
att tillverkaren inser användarnas 
informationsbehov och därmed 
tillhandahåller denna information, 
rådgivning och hjälp för att bidra till 
slutanvändarens säkra användning av 
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ämnet eller beredningen. Man bör sträva 
efter att utveckla ett relevant riskbaserat 
kommunikationssystem, inbegripet 
möjligheten att ge kompletterande 
information via webbplatser och 
utbildningskampanjer, i syfte att respektera
konsumenternas rätt att få information om 
de ämnen och beredningar som de 
använder. Detta kommer ytterligare att öka 
den säkra användningen av, samt 
förtroendet för, ämnen och beredningar. 
Ett sådant system kommer att vara 
värdefullt för konsumentorganisationerna 
genom att det utgör en ram för hantering 
av konsumenternas verkliga problem via 
REACH, och för industrin genom att det 
bidrar till att öka förtroendet hos 
konsumenterna för användning av ämnen 
och beredningar som innehåller 
kemikalier. 

Or. en

Motivering

Ett lämpligt och enhetligt kommunikationssystem baserat på risk ger konsumenterna den 
information och de råd de behöver för att kunna hantera sin risk säkert och effektivt vid 
användning av ett ämne eller en beredning som innehåller kemikalier.

Hänför sig till ändringsförslagen till skälen 69 och 70 och artikel 73-2i a.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 145
SKÄL 42

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

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

Or. en

Motivering

Hänför sig till ändringsförslagen till skälen 16, 41 och 43.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 146
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 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 och 
tillhandahålla information om deras säkra 
användning längs hela distributionskedjan 
fram till slutanvändaren, dvs. till 
konsumenten.

Or. en

Motivering

Hänför sig till ändringsförslagen till skälen 16, 41 och 42.

Ändringsförslag från John Bowis och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 147
SKÄL 44
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(44) För att nedströmsanvändare skall kunna 
fullgöra sina skyldigheter bör kravet på att 
de skall göra 
kemikaliesäkerhetsbedömningar fastställas i 
detalj.

(44) För att nedströmsanvändare skall kunna 
fullgöra sina skyldigheter bör kravet på att 
de skall göra 
kemikaliesäkerhetsbedömningar fastställas i 
detalj. Nedströmsanvändaren bör med hjälp 
av de mest relevanta och effektiva medlen 
rapportera de risker som framgått av 
kemikaliesäkerhetsbedömningen till 
användaren av ett ämne eller beredning, 
vid en bestämd tidpunkt i 
distributionskedjan/livscykeln, samt ge 
konsumenterna rådgivning om säker 
användning.

Or. en

Motivering

Syftet är att garantera att de mest ändamålsenliga medlen utnyttjas (märkning, webbplatser, 
säkerhetsdatablad m.m.) för att rapportera risker vid den lämpligaste tidpunkten, t.ex. när 
ämnet produceras, distribueras, används eller deponeras. 

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 148
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 
informationskrav som fastställs i 
bilagorna V till VIII, 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. Den 
medlemsstat där tillverkningen äger rum 
eller där importören är etablerad bör ansvara 
för utvärderingen av testningsförslag.
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Or. en

Motivering

För att undvika djurförsök och spara kostnader för industrin, och eftersom uppgifter från 
djurförsök endast bör läggas fram om de behövs för säkerhetsbedömningen av ett ämne, bör 
en utvärdering göras av testförslag som omfattar försök på ryggradsdjur för att uppfylla 
informationskraven i bilagorna V till VIII för alla ämnen.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 149
SKÄL 47A (nytt)

(47a) För att undvika djurförsök bör 
intressenterna, under en period på 
90 dagar, få lägga fram sina synpunkter på 
samtliga testningsförslag som omfattar 
försök på ryggradsdjur för att uppfylla 
informationskravet i denna förordning. 
Den behöriga myndigheten bör beakta 
dessa synpunkter då den undersöker 
testningsförslaget för att utarbeta sitt 
beslut.

Or. en

Motivering

Erfarenheter från det amerikanska programmet för omfattande kemikalieproduktion 
(United States High Production Volume Chemicals Programme) har visat att ett sådant 
förfarande i stor utsträckning bidrar till att undvika djurförsök. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 150
SKÄL 47A (nytt)

(47a) För att undvika djurförsök och spara 
kostnader bör intressenterna, under en 
period på 90 dagar, få lägga fram sina 
synpunkter på testningsförslag som 
omfattar försök på ryggradsdjur. De 
behöriga myndigheterna bör beakta de 
synpunkter som mottagits under denna 
period.

Or. en
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Motivering

Erfarenheter från det amerikanska programmet för omfattande kemikalieproduktion 
(United States High Production Volume Chemicals Programme) har visat på de positiva 
effekter som en period under vilken parterna får lägga fram kommentarer kan få när det 
gäller att undvika djurförsök och spara kostnader.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 151
SKÄL 47B (nytt)

(47b) För att undvika djurförsök och spara 
kostnader bör de behöriga myndigheterna 
samråda med Europeiska centret för 
validering av alternativa metoder 
(ECVAM) när de behandlar 
testningsförslag som omfattar försök på 
ryggradsdjur. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 152
SKÄL 47B (nytt)

(47b) För att undvika djurförsök bör den 
behöriga myndigheten samråda med 
Europeiska centret för validering av 
alternativa metoder (ECVAM) när den 
utarbetar sitt förslag om testningsförslag 
som omfattar försök på ryggradsdjur och 
som lagts fram av en registrant.

Or. en

Motivering

I ljuset av utvecklingen på området för alternativa testmetoder bör de behöriga 
myndigheterna samråda med sakkunniga som innehar uppdaterade kunskaper, erfarenheter 
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och information om alternativa tester.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 153
SKÄL 49

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

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

Or. de

Motivering

Har samband med ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies och Carl Schlyter

Ändringsförslag 154
SKÄL 50

(50) Det faktum att medlemsstaternas 
myndigheter godkänner varandras förslag 
till beslut utgör grunden för ett effektivt 
system som överensstämmer med 
subsidiaritetsprincipen, samtidigt som den 
inre marknaden upprätthålls. Om en eller 
flera medlemsstater eller 
kemikaliemyndigheten motsätter sig ett 
förslag till beslut, bör det bli föremål för ett 

(50) Det faktum att kemikaliemyndighetens
medlemsstatskommitté godkänner ett förslag 
till beslut utgör grunden för ett effektivt 
system som överensstämmer med 
subsidiaritetsprincipen, samtidigt som den 
inre marknaden upprätthålls. Om en eller 
flera medlemsstater eller 
kemikaliemyndigheten motsätter sig ett 
förslag till beslut, bör det bli föremål för ett 
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centraliserat förfarande. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta de beslut 
som följer av tillämpningen av dessa 
förfaranden.

centraliserat förfarande. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta de beslut 
som följer av tillämpningen av dessa 
förfaranden.

Or. en

Motivering

Omarbetad formulering av ändringsförslag 11 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 155
SKÄL 52

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå bör ämnen med 
särskilt farliga egenskaper hanteras enligt 
försiktighetsprincipen. Företag som 
använder sådana ämnen bör vara skyldiga 
att visa den tillståndsgivande myndigheten 
att riskerna kontrolleras på ett adekvat sätt.
Om så inte är fallet kan användningen 
fortfarande tillåtas om företagen visar att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
uppväger riskerna i samband med dess 
användning och att det inte finns några 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Den tillståndsgivande myndigheten bör 
sedan, genom ett tillståndsförfarande som 
grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå bör ämnen med 
särskilt farliga egenskaper ersättas med 
ämnen som inte utgör en risk för 
människors hälsa och miljön. Om så inte är 
fallet kan användningen av ämnen med 
särskilt farliga egenskaper endast tillåtas 
under en begränsad tidsperiod som inte 
överstiger 3 år, om företagen visar att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
uppväger riskerna i samband med dess 
användning och att det inte finns några 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Den tillståndsgivande myndigheten bör 
sedan, genom ett tillståndsförfarande som 
grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

Or. en

Motivering

För att ersättande av ämnen skall kunna uppmuntras bör bestämmelserna vara tydliga för 
företag och användare. 
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Ändringsförslag från Frédérique Ries och Chris Davies

Ändringsförslag 156
SKÄL 52

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå bör ämnen med 
särskilt farliga egenskaper hanteras enligt 
försiktighetsprincipen. Företag som 
använder sådana ämnen bör vara skyldiga 
att visa den tillståndsgivande myndigheten 
att riskerna kontrolleras på ett adekvat sätt. 
Om så inte är fallet kan användningen 
fortfarande tillåtas om företagen visar att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
uppväger riskerna i samband med dess 
användning och att det inte finns några 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Den tillståndsgivande myndigheten bör 
sedan, genom ett tillståndsförfarande som 
grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för utsatta 
befolkningsgrupper, och miljöskyddsnivå 
bör ämnen med särskilt farliga egenskaper 
godkännas endast om företagen visar att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
uppväger riskerna i samband med dess 
användning och att det inte finns några 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Den tillståndsgivande myndigheten bör 
sedan, genom ett tillståndsförfarande som 
grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

Or. en

Motivering

Särskild vikt bör läggas vid utsatta befolkningsgrupper i samband med godkännande av 
ämnen. Tillståndsförfarandet kan endast säkra den erforderliga höga skyddsnivån om man 
genom det, i mån av möjlighet, kan ersätta ämnen med särskilt farliga egenskaper med 
säkrare alternativa ämnen eller tekniker.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 157
SKÄL 52

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå bör ämnen med 
särskilt farliga egenskaper hanteras enligt 
försiktighetsprincipen. Företag som 
använder sådana ämnen bör vara skyldiga 
att visa den tillståndsgivande myndigheten 
att riskerna kontrolleras på ett adekvat sätt. 

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för utsatta 
befolkningsgrupper, och miljöskyddsnivå 
bör ämnen med särskilt farliga egenskaper 
endast tillåtas om företagen visar att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
avsevärt uppväger riskerna i samband med 
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Om så inte är fallet kan användningen 
fortfarande tillåtas om företagen visar att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
uppväger riskerna i samband med dess 
användning och att det inte finns några 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Den tillståndsgivande myndigheten bör 
sedan, genom ett tillståndsförfarande som 
grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

dess användning och att det inte finns några 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Den tillståndsgivande myndigheten bör 
sedan, genom ett tillståndsförfarande som 
grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

Or. en

Motivering

Särskild vikt bör läggas vid utsatta befolkningsgrupper i samband med godkännande av 
ämnen. 

Tillståndskravet kan endast säkra den erforderliga höga skyddsnivån om man genom det, i 
mån av möjlighet, kan ersätta ämnen med särskilt farliga egenskaper med säkrare alternativa 
ämnen eller tekniker. Detta är i linje med liknande gemenskapslagstiftning (t.ex. lagstiftning 
om biocider, begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, och 
arbetstagarnas hälsa). Om man behåller det alternativa målet om ”adekvat kontroll” av 
risker, godkänner man fortsatt användning och utsläpp i miljön av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper, oberoende av om säkrare alternativ finns tillgängliga.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 158
SKÄL 52

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå bör ämnen med 
särskilt farliga egenskaper hanteras enligt 
försiktighetsprincipen. Företag som 
använder sådana ämnen bör vara skyldiga att 
visa den tillståndsgivande myndigheten att 
riskerna kontrolleras på ett adekvat sätt. Om 
så inte är fallet kan användningen 
fortfarande tillåtas om företagen visar att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
uppväger riskerna i samband med dess 
användning och att det inte finns några 

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för utsatta 
befolkningsgrupper, och miljöskyddsnivå 
bör ämnen med särskilt farliga egenskaper 
hanteras enligt försiktighetsprincipen. 
Företag som använder sådana ämnen bör 
vara skyldiga att visa den tillståndsgivande 
myndigheten att riskerna kontrolleras på ett 
adekvat sätt. Om så inte är fallet kan 
användningen fortfarande tillåtas om 
företagen visar att samhällsnyttan av ämnets 
användning uppväger riskerna i samband 
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lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Den tillståndsgivande myndigheten bör 
sedan, genom ett tillståndsförfarande som 
grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

med dess användning och att det inte finns 
några lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker. Den tillståndsgivande myndigheten 
bör sedan, genom ett tillståndsförfarande 
som grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet anser att skyddet av barns hälsa mot sjukdomar som är kopplade till 
miljön är en mycket viktig investering för att säkerställa en lämplig human och ekonomisk 
utveckling (betänkande av Paulsen om en europeisk strategi för miljö och hälsa 
(A5-0193/2004)).

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 159
SKÄL 53A (nytt)

(53a) En viktig förutsättning för att ett 
farligt ämne skall kunna tillåtas är att inga 
säkrare alternativ existerar. Ett tillstånd 
bör vara tidsbegränsat och fungera som ett 
incitament för utveckling av säkrare 
alternativ och för ökad innovation.

Or. en

Motivering

REACH bör uppmuntra till kontinuerliga innovationer på miljöområdet genom utveckling av 
säkrare alternativ. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 160
SKÄL 61A (nytt)

(61a) Denna förordning bör bidra till att 
förebygga yrkessjukdomar relaterade till 
exponering för och användning av 
kemikalier. Europeiska unionen bör 
investera i avgiftningsmetoder för att bota 
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yrkessjukdomar relaterade till kemikalier.

Or. en

Motivering

REACH bör leda till ett bättre arbetarskydd. 

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer och 

Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 161
SKÄL 69

(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 för att befolkningen i 
allmänhet och alla berörda parter skall ha 
förtroende för säkerheten hos de ämnen 
och beredningar de använder. Det är även 
viktigt att samordna informationen om 
REACH-systemet samt dess genomförande 
och risker. 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 kommunikationsexpertis och 
att den är effektiv och öppen för insyn.

Or. en

Motivering

Hänför sig till ändringsförslagen till skälen 41a och 70 och artikel 73-2i a (ny).
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Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 162
SKÄL 69

(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 på ett sådant sätt att 
allmänheten och alla berörda parter har 
förtroende för att de ämnen och 
beredningar som de använder är säkra. 
Kemikaliemyndigheten spelar även en 
viktig roll när det gäller att samordna 
informationen om och genomförandet av 
REACH. 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 goda kunskaper i  
kommunikation, och att den är effektiv och 
öppen för insyn.

Or. fr

Motivering

Ett lämpligt utformat och konsekvent kommunikationssystem, baserat på objektiv och 
vetenskapligt relevant information, kommer att ge konsumenterna den information och de råd 
de behöver för att på ett tryggt och effektivt sätt hantera de risker som hör samman med ett 
ämne eller en beredning.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till skäl 14.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 163
SKÄL 70

(70) Kemikaliemyndighetens organisation 
måste lämpa sig för de uppgifter den skall 
utföra. Erfarenheter av liknande 

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

gemenskapsmyndigheter ger viss vägledning 
i detta avseende, men organisationen måste 
anpassas för att uppfylla de särskilda 
behoven i denna förordning. Därför bör det 
inom kemikaliemyndigheten skapas ett 
kompetenscentrum specialiserat på 
information om risker och faror med vissa 
ämnen och beredningar.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att inom kemikaliemyndigheten skapa ett kompetenscentrum som är 
specialiserat på information om risker och faror med vissa ämnen och beredningar.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslagen till skäl 41 och 69.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, 

Antonios Trakatellis, Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 164
SKÄL 70

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

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

Or. en

Motivering

Hänför sig till ändringsförslagen till skälen 41a och 69 och Artikel 73-2i a.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 165
SKÄL 73

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

(73) Styrelsen bör ha befogenhet att 
fastställa budgeten, kontrollera att den 
genomförs, fastställa avgifternas struktur 
och storlek, utarbeta interna regler, anta 
budgetförordningar och utse verkställande 
direktören. I linje med målet att främja test 
utan djurförsök bör en del av avgifterna 
avsättas för utveckling av testmetoder utan 
djurförsök.

Or. en

Motivering

För att man skall uppnå målet i denna förordning att främja tester utan djurförsök måste 
ökade resurser avsättas för utveckling av testmetoder utan djurförsök, vilka kan utnyttjas för 
att uppfylla informationskravet i förordningen.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer och Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 166
SKÄL 73

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 167
SKÄL 77A (nytt)

(77a) För att främja testmetoder utan 
djurförsök bör kemikaliemyndigheten ha 
mandat att utveckla och genomföra en 
strategi för utveckling, validering och 
juridiskt godkännande av testmetoder utan 
djurförsök, samt garantera att dessa 
metoder används vid en relevant gradvis 
riskbedömning för att uppfylla kraven i 
denna förordning. För detta ändamål bör 
det vid kemikaliemyndigheten inrättas en 
kommitté för alternativa testmetoder, vilken 
bör bestå av experter från Europeiska 
centret för validering av alternativa 
metoder (ECVAM), organisationer för 
djurens välbefinnande och andra berörda 
intressenter, för att garantera att den 
största vetenskapliga och tekniska 
sakkunskap som finns tillgänglig inom 
gemenskapen är representerad.

Or. en

Motivering

Syftet i denna förordning att främja testmetoder utan djurförsök bör ingå i 
kemikaliemyndighetens mandat och arbete som garanti för att förordningen genomförs 
effektivt. Därför bör en expertkommitté inrättas hos kemikaliemyndigheten med uppgift att 
utföra uppgifter relaterade till utvecklingen av alternativa testmetoder och tillämpningen av 
dessa.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 168
SKÄL 89

(89) Resurserna bör fokuseras på ämnen 
med särskilt farliga egenskaper. Ett ämne 
bör därför endast införas i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG om det uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 

(89) För att medlemsstaterna skall kunna 
lämna in förslag på harmoniserad 
klassificering av ett ämne i bilaga I i 
direktiv 67/548/EEG eller i bilaga I i 
direktiv 1999/45/EG, bör de sammanställa 
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cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1, 2 
eller 3 eller som allergiframkallande i 
luftvägarna. Behöriga myndigheter bör ha 
möjlighet att lämna in förslag till 
kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten bör avge ett yttrande 
om förslaget, och berörda parter bör ha 
möjlighet att komma med synpunkter. 
Kommissionen bör därefter fatta ett beslut.

dokumentation i enlighet med detaljerade 
krav. I dokumentationen bör behovet av 
gemenskapsåtgärder motiveras. 
Kemikaliemyndigheten bör avge ett yttrande 
om förslaget, och berörda parter bör ha 
möjlighet att komma med synpunkter. 
Kommissionen bör därefter fatta ett beslut.

Or. en

Motivering

En begränsning av den harmoniserade klassificeringen till CMR-ämnen och ämnen som 
klassificeras som allergiframkallande i luftvägarna är alltför snäv. Det finns många andra i 
högsta grad relevanta konsekvenser för människors hälsa och miljön. Klassificeringen har 
visat sig vara kontroversiell – alldeles för kontroversiell för att överlåtas endast åt industrin. 
En harmoniserad klassificering gör det möjligt att lösa konflikter utan att gå via domstolarna, 
vilket sparar på kostnaderna. 

Ändringsförslag från Frédérique Ries och Chris Davies

Ändringsförslag 169
SKÄL 89

(89) Resurserna bör fokuseras på ämnen 
med särskilt farliga egenskaper. Ett ämne 
bör därför endast införas i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG om det uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1, 2 eller 
3 eller som allergiframkallande i 
luftvägarna. Behöriga myndigheter bör ha 
möjlighet att lämna in förslag till 
kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten bör avge ett yttrande 
om förslaget, och berörda parter bör ha 
möjlighet att komma med synpunkter. 
Kommissionen bör därefter fatta ett beslut.

(89) Resurserna bör fokuseras på ämnen 
med särskilt farliga egenskaper. Ett ämne 
bör därför endast införas i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG om det uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som 
cancerframkallande, mutagent eller 
reproduktionstoxiskt i kategorierna 1, 2 eller 
3 eller som allergiframkallande i luftvägarna 
eller om det i vederhäftiga vetenskapliga 
studier fastslagits utgöra ett hälso- och 
miljöhot. Behöriga myndigheter bör ha 
möjlighet att lämna in förslag till 
kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten bör avge ett yttrande 
om förslaget, och berörda parter bör ha 
möjlighet att komma med synpunkter. 
Kommissionen bör därefter fatta ett beslut.

Or. en
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Motivering

Många hälsoeffekter har ännu inte fastställts till fullo eller utgör inte föremål för 
vetenskapliga protokoll för att testa ovanliga effekter, till exempel många störningar av 
nervsystemets utveckling. Det bör alltid finnas möjlighet att lägga till ett ämne om det 
betraktas som ett hälsohot.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 170
SKÄL 90A (nytt)

(90a) REACH bör utgöra en garanti för att 
medborgare, arbetstagare och konsumenter 
kan lita på att en produkt som släpps ut på 
marknaden i gemenskapen är säker och att 
de inte riskerar att exponeras för 
kemikalier i mängder eller blandningar 
som utgör ett hot mot deras hälsa eller mot 
miljön.

Or. en

Motivering

De produkter som saluförs måste vara säkra för konsumenterna. Det måste REACH utgöra en 
garanti för.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 171
SKÄL 91

(91) Gemenskapens medborgare bör ha 
tillgång till information om de kemikalier 
som de exponeras för, så att de kan fatta 
välgrundade beslut om sin användning av 
kemikalier. Ett klart och öppet sätt att uppnå 
detta är att ge dem fri och enkel tillgång till 
grundläggande, icke-konfidentiella uppgifter 
i kemikaliemyndighetens databas. De bör 
t.ex. kunna få tillgång till korta 
sammanfattningar om farliga egenskaper, 
märkningskrav och relevant 
gemenskapslagstiftning samt uppgifter om 
tillåtna användningar och 
riskhanteringsåtgärder.

(91) Gemenskapens medborgare bör ha 
tillgång till information om de kemikalier 
som de exponeras för, så att de kan fatta 
välgrundade beslut om sin användning av 
kemikalier. Ett klart och öppet sätt att uppnå 
detta är att ge dem fri och enkel tillgång på 
deras eget språk (såvida detta är ett av EU:s 
officiella språk) till grundläggande, 
icke-konfidentiella uppgifter i 
kemikaliemyndighetens databas. De bör t.ex. 
kunna få tillgång till korta sammanfattningar 
om farliga egenskaper, märkningskrav och 
relevant gemenskapslagstiftning samt 
uppgifter om tillåtna användningar och 
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riskhanteringsåtgärder.

Or. nl

Motivering

Ett av syftena med REACH är att skydda människors och djurs hälsa. Det är oerhört viktigt 
att medborgarna kan skaffa sig upplysningar om kemiska ämnen på ett språk som de förstår.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 172
SKÄL 91

(91) Gemenskapens medborgare bör ha 
tillgång till information om de kemikalier 
som de exponeras för, så att de kan fatta 
välgrundade beslut om sin användning av 
kemikalier. Ett klart och öppet sätt att uppnå 
detta är att ge dem fri och enkel tillgång till 
grundläggande, icke-konfidentiella uppgifter 
i kemikaliemyndighetens databas. De bör 
t.ex. kunna få tillgång till korta 
sammanfattningar om farliga egenskaper, 
märkningskrav och relevant 
gemenskapslagstiftning samt uppgifter om 
tillåtna användningar och 
riskhanteringsåtgärder.

(91) Gemenskapens medborgare bör ha 
tillgång till information om de kemikalier 
som de exponeras för, så att de kan fatta 
välgrundade beslut om sin användning av 
kemikalier. Ett klart och öppet sätt att uppnå 
detta är att ge dem fri och enkel tillgång till 
grundläggande, icke-konfidentiella uppgifter
i kemikaliemyndighetens databas. De bör 
t.ex. kunna få tillgång till korta 
sammanfattningar om farliga egenskaper, 
märkningskrav och relevant 
gemenskapslagstiftning samt uppgifter om 
tillåtna användningar och 
riskhanteringsåtgärder. 
Kemikaliemyndigheten och 
medlemsstaterna bör tillåta tillgång till 
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) i vilken 
Europeiska gemenskapen är avtalsslutande 
part.

Or. fr
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Ändringsförslag från Guido Sacconi och Chris Davies

Ändringsförslag 173
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.

Or. xm

Motivering

Härmed klargörs att avfall inte omfattas av tillämpningsområdet för REACH-förordningen. 
(Guido Sacconi)

Avfall utesluts per definition från REACH eftersom det varken är ett ämne eller en beredning. 
(Chris Davies)

Ändringsförslag från Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman och Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 174
SKÄL 104A (nytt)

(104a) Av flexibilitetsskäl bör avfall och 
material som används som sekundärt 
råmaterial eller som energikälla undantas 
från förordningens tillämpningsområde. 
Att generera ett värde (”valorisera”) av 
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 införas 
några krav genom REACH som skulle 
kunna hämma materialutnyttjande och 
återvinning och därmed öka behovet av att 
använda icke-förnybara resurser.

Or. en

Motivering

Att inbegripa återvunnet råmaterial i REACH-förordningens tillämpningsområde skulle 
innebära att man ställde upp oproportionerligt höga återvinningskrav utan att det skulle 
gynna folkhälsan eller miljön. Dessutom bör avfall och material som används som sekundärt 
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råmaterial inte omfattas av REACH eftersom de regleras på ett tillfredsställande sätt genom 
gemenskapens avfallslagstiftning och det skulle strida mot målen i denna.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 175
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. I denna förordning fastställs bestämmelser 
om ämnen enligt definitionen i artikel 3.1. 
Dessa bestämmelser skall, om så anges, 
gälla import och utsläppande på marknaden 
av ämnen – som sådana eller ingående i 
beredningar, alternativt ingående i varor om 
ämnet måste frigöras för att varan skall 
fungera ändamålsenligt. Med undantag för 
det som stadgas i artikel 6 skall dessa 
bestämmelser inte avse sådana varor som 
definieras i artikel 3.3.

Or. en

Motivering

På detta sätt skulle lagstiftningen i fråga om ämnen som tillverkats men inte släppts ut på 
marknaden (enbart export, intern FoU, vissa intermediärer) bli mer ändamålsenlig och 
genomförbar. Den administrativa bördan för registrering bör utgå för att trygga den 
europeiska industrins konkurrenskraft. Tillverkade och använda produkter kontrolleras enligt 
lämplig lagstiftning på hälso-, säkerhets- och miljöområdet, t.ex. kemiska agenser för 
tillverkning, och IPPC-lagstiftningen. De nödvändiga uppgifterna för arbetar- och miljöskydd 
finns därför tillgängliga internt och kan vid begäran kontrolleras av myndigheterna.

Varor bör inte täckas av REACH-förordningen eftersom den avser ämnen. För att undvika 
förvirring bör varor uttryckligen hållas utanför REACH:s tillämpningsområde, med undantag 
för artikel 6. Varor (som tillverkade produkter) täcks redan på ett omfattande och 
uttömmande sätt av annan EU-lagstiftning (t.ex. direktivet om allmän produktsäkerhet, 
direktivet om skadeståndsansvar för produkter och arbetarskyddslagstiftningen). Samtidigt 
bör ämnen som släpps ut på EU-marknaden för att ingå i varor naturligtvis omfattas av 
REACH.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 176
ARTIKEL 1, PUNKT 2 
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2. Syftet med denna förordning är att sörja 
för att sådana ämnen kan cirkulera fritt på 
den inre marknaden.

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

Or. xm

Motivering

Med tanke på det avsevärda antal kemikalier och användningar som inte kommer att omfattas 
av REACH-bestämmelserna – inbegripet uppskattningsvis 70 000 ämnen som tillverkas i en 
mängd på mindre än 1 ton per år – bör man införa en allmän försiktighetsprincip för att 
definiera industrins ansvar när det gäller säker hantering och användning av alla kemikalier. 
Denna princip är avsedd att tillämpas på alla ämnen (oberoende av tillverkningsvolym), 
vilket innebär att industrin förväntas inte bara uppfylla de särskilda skyldigheterna enligt 
REACH, utan också de grundläggande sociala, ekonomiska och miljömässiga skyldigheterna 
som åligger företagare. Dessa särskilda bestämmelser kommer också att garantera 
rättssäkerheten för företagare så att de kan följa försiktighetsprincipen. Har samband med 
ändringsförslaget till skäl 20. (Corbey)

Detta ändringsförslag är kopplat till återinförandet av försiktighetsprincipen. REACH 
omfattar inte alla kemikalier. Upp till 70 000 kemikalier är potentiellt uteslutna från REACH 
(de under 1 ton). Med avseende på skyddet för människors hälsa och miljön är det därför 
viktigt att påföra en allmän försiktighetsplikt för tillverkare av kemikalier och deras 
nedströmsanvändare, vilket innebär att dessa bör lägga fram bevis för en säker ändvändning. 
(Ferreira med flera)

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 177
ARTIKEL 1, PUNKT 3

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

3. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall ansvara för att 
ämnen inte har några skadliga hälso- och 
miljöeffekter och tillhandahålla nödvändig 
information och vidta nödvändiga åtgärder 
i det enskilda fallet i samband med 
tillverkningen, importen och utsläppandet 
på marknaden av ämnena som sådana eller 
i beredningar eller varor. Dessa åtgärder 
skall grundas på försiktighetsprincipen, och 
tillverkarna och nedströmsanvändarna 
skall vid urvalet av ämnen för tillverkning 
och användning välja det säkraste 
tillgängliga ämnet.
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Skyldigheterna i föregående stycke gäller i 
den utsträckning de inte kan betraktas som 
orimliga sett till åtgärdernas nytta för hälsa 
och miljö i förhållande till kostnaderna för 
dem.
Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall föra sådana 
register över sin kemikalieanvändning som 
är nödvändiga för att de skall kunna 
uppfylla sin försiktighetsplikt. Dessa 
register skall föras och anmälas på ett 
insynsvänligt sätt under hela den tid som 
ämnet tillverkas, importeras, släpps ut på 
marknaden eller används.

Or. en

Motivering

REACH omfattar bara vissa kemikalier och användningar. Därför är det viktigt att införa en 
allmän försiktighetsplikt för alla tillverkare och användare av kemikalier. Det skulle enbart 
innebära att den kemiska industrins frivilliga åtaganden (t.ex. programmet ”Responsible 
care”) lagstadgades.

Konstaterandet i artikel 1.3 i REACH-förslaget skulle kunna ha gjorts redan i förhållande till 
den befintliga kemikalielagstiftningen, men REACH innehåller även nya inslag som innebär 
att ansvaret läggs över på industrin, särskilt uppgiftskraven för befintliga kemikalier, 
kemikaliesäkerhetsrapporter, godkännande och klassificerings- och märkningsregistret. 
Texten i artikel 1.3 är alltså helt korrekt, men det är inte en försiktighetsplikt som bidrar med 
något nytt till de övriga kraven i REACH.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 178
ARTIKEL 1, PUNKT 3

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

3. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare av ett ämne som 
sådant eller ingående i en beredning eller 
vara är skyldiga att tillverka, importera 
eller använda ämnet eller släppa ut det på 
marknaden på ett sådant sätt att det, under 
rimligen förutsebara förhållanden, inte 
skadar människors hälsa eller miljön.
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Or. en

Motivering

Detta är ett krav, inte någon princip. Alla företag bör ansvara för de produkter som tillverkas 
och släpps ut på marknaden. Eftersom det i denna förordning fastställs risker endast för 
10 000 av de 100 000 av infasningsämnena, bör man slå fast en princip i syfte att säkerställa 
att tillräcklig vikt läggs vid riskbedömningen av övriga ämnen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, 

Antonios Trakatellis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 179
ARTIKEL 1, PUNKT 3

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

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 
under normala eller rimligen förutsebara 
förhållanden. Bestämmelserna i 
förordningen bygger på 
försiktighetsprincipen.

Or. en

Motivering

Detta stämmer överens med definitionen av ”säker produkt” i direktivet om allmän 
produktsäkerhet (2001/95/EG) och behövs för att definiera ramen och gränserna för denna 
förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 180
ARTIKEL 1, PUNKT 3A (ny)

3a. Denna förordning syftar till en hög 
skyddsnivå och bygger på principerna att 
förebyggande åtgärder vidtas, att 
miljöförstöring företrädesvis hejdas vid 
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källan och att förorenaren betalar.

Or. en

Motivering

Denna text liknar texten i artikel 174.2 i EG-fördraget, där miljölagstiftningens 
grundläggande principer fastställas. REACH är en viktig del av denna lagstiftning.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
María Sornosa Martínez och María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 181
ARTIKEL 1, PUNKTERNA 3A OCH 3B (nya)

3a. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som använder eller 
avser att använda ett ämne, en beredning 
eller en vara som innehåller ett sådant 
ämne eller en sådan beredning, inbegripet i 
samband med tillverkning, import och 
tillämpning, och som vet eller rimligen 
kunde ha förutsett att dessa åtgärder kan 
ha skadliga hälso- och miljöeffekter, skall 
vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas 
av vederbörande för att förhindra, 
begränsa eller åtgärda sådana effekter.
3b. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som inom ramen för 
sin yrkes- eller företagsverksamhet förser 
en tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare med ett ämne, en 
beredning eller en vara som innehåller ett 
sådant ämne eller en sådan beredning 
skall, i den utsträckning det rimligen kan 
krävas, säkra ett fullgott kommunikations-
och informationsutbyte, inklusive tekniskt 
stöd i lämpliga fall, som rimligen kan 
behövas för att förhindra, begränsa eller 
åtgärda skadliga hälso- och miljöeffekter.

Or. en

Motivering

Här införs en försiktighetsplikt.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 182
ARTIKEL 1, PUNKT 3A (ny)

3a. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall använda den 
information som de förfogar över, eller 
rimligen kan förväntas förfoga över, för att 
uppfylla sina åtaganden enligt 
bestämmelserna i denna artikel. 
Ovannämnda informationsutbyte och 
kommunikation skall i samtliga fall 
omfatta följande uppgifter: 
i) De uppgifter som behövs för att följa 
bestämmelserna i denna förordning.
ii) En beskrivning av vilka minimiåtgärder 
som krävs för att förebygga eller begränsa 
skadliga hälso- och miljöeffekter när det 
gäller rimligen förutsebar användning av 
ett ämne, en beredning eller en vara som 
innehåller ett ämne eller en beredning.
iii) Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall föra 
uppdaterade register med den information 
som anges i punkt 1, inklusive 
handelsnamn för ämnen, beredningar eller 
varor som innehåller dessa ämnen eller 
beredningar, ämnenas kemiska identitet, 
beredningarnas sammansättning och i 
förekommande fall 
kemikaliesäkerhetsrapporter samt all 
annan information som behövs för att följa 
denna förordning.
Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall på begäran av 
behörig myndighet i den medlemsstat där 
de har sitt säte ge myndigheten tillgång till 
de register som avses i punkt iii i denna 
artikel.

Or. fr
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Motivering

Ett korrekt förande av registren hos de företag som ingår i tillverkningskedjan och i 
saluförandet av kemiska ämnen är en grundförutsättning för genomförandet av REACH och 
för att kontrollera att de krav som ställs där uppfylls. Genom denna bestämmelse 
offentliggörs helt enkelt de krav som kan ställas på god praxis och den innebär inga 
extrakostnader för näringslivet.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 183
ARTIKEL 1, PUNKT 3B (ny)

3b. Det ansvar som enligt denna förordning 
åligger tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare bygger på 
användarnas rätt till förtroende för korrekt 
information grundad på den vetenskapliga 
kunskap som finns tillgänglig när ämnet, 
beredningen eller varan släpptes ut på 
marknaden, och spridd längs hela 
distributionskedjan.
På grundval av detta skall tillverkare, 
importörer och nedströmsanvändare vidta 
de åtgärder som behövs för att förhindra 
tillverkning, import, utsläppande på 
marknaden eller användning i beredningar 
eller varor av ämnen som skadar 
människans hälsa eller miljön. Urvalet av 
ämnen för tillverkning samt användning av 
tillverkare och nedströmsanvändare skall 
grunda sig på säkrast tillgängliga alternativ 
med beaktande av åtföljande kostnader och 
nödvändig prestanda.

Or. fr

Motivering

I de fall där REACH-förslaget inte täcker alla kemiska ämnen (t.ex. ämnen som inte uppgår 
till 1 ton per år) bör försiktighetsprincipen tillämpas både för att kompensera brist på 
information och för att utarbeta åtgärder för att minimera riskerna. Försiktighetsprincipen 
garanterar att tillverkare av kemiska ämnen tar fram och tillhandahåller grundläggande 
säkerhetsinformation om alla kemiska ämnen som används, oberoende av om de är 
registrerade eller inte. Genom detta ändringsförslag befästs den kemiska industrins frivilliga 
åtaganden i skrift.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 184
ARTIKEL 1, PUNKTERNA 3A och 3B (nya)

3a. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall se till att 
nödvändig information frambringas och 
nödvändiga åtgärder vidtas i syfte att 
förhindra att tillverkning, import, 
utsläppande på marknaden eller 
användning av ämnen som sådana eller i 
beredningar eller varor under rimligen 
förutsebar användning och rimligen 
förutsebara förhållanden, inte har några 
skadliga hälso- eller miljöeffekter.
3b. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall föra sådana 
register som är nödvändiga för att de skall 
kunna efterleva punkt 3a. Dessa register 
skall på begäran göras tillgängliga för de 
behöriga myndigheterna och 
kemikaliemyndigheten.

Or. en

Motivering

REACH omfattar inte alla kemikalier. Upp till 70 000 kemikalier kan komma att uteslutas 
från REACH (de med en volym på under 1 ton). Med avseende på skyddet för människors 
hälsa och miljön är det därför viktigt att införa en allmän försiktighetsplikt för 
kemikalietillverkare och nedströmsanvändare i syfte att dokumentera säker användning. En 
sådan försiktighetsplikt ingick i vitboken och det förslag som utgjorde föremål för samråd per 
Internet och har stöd av rådet och parlamentet. I REACH har den dock nedgraderats från en 
rättslig skyldighet till en icke tvingande princip. Syftet med detta ändringsförslag är att 
återinföra en rättsligt bindande bestämmelse.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García och 
Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 185
ARTIKEL 1, PUNKT 3A (ny)

3a. Tillämpningen och genomförandet av 
bestämmelserna i denna förordning får inte 
i något fall innebära att den byråkratiska 
och administrativa bördan ökar för små 
och medelstora företag.
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Or. es

Motivering

Man måste minimera ökningen av den byråkratiska börda som tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning kommer att innebära för små och medelstora företag.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García och 
Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 186
ARTIKEL 1, PUNKT 3B (ny)

3b. Europeiska unionen skall skapa hjälp-
och stödmekanismer för små och 
medelstora företag när det gäller 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. es

Motivering

För att underlätta tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning och med tanke på 
förordningens komplexitet är det nödvändigt att skapa mekanismer till hjälp och stöd för små 
och medelstora företag när dessa bestämmelser skall genomföras.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 187
ARTIKEL 1A (ny)

Artikel 1a 
Försiktighetsplikt

1. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som använder eller 
avser att använda ett ämne, en beredning 
eller en vara som innehåller ett sådant 
ämne eller en sådan beredning, inbegripet i 
samband med tillverkning, import och 
tillämpning, och som vet eller rimligen 
kunde ha förutsett att dessa åtgärder kan 
ha skadliga hälso- och miljöeffekter, skall 
vidta de åtgärder som krävs för att 
förhindra hälso- och miljöskador.
2. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som förser en 
tillverkare, importör eller 
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nedströmsanvändare med ett ämne, en 
beredning eller en vara som innehåller ett 
sådant ämne eller en sådan beredning skall 
säkra ett fullgott kommunikations- och 
informationsutbyte, inklusive tekniskt stöd i 
lämpliga fall, för att förhindra hälso- och 
miljöskador.
3. Register
a) Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall använda den 
information de förfogar över eller rimligen 
kan förväntas förfoga över för att uppfylla 
informationskraven i punkt 2.
I detta sammanhang skall det 
kommunikations- och informationsutbyte 
som avses i punkt 2 minst omfatta följande 
uppgifter:
i) De uppgifter som rimligen kan behövas 
för att uppfylla skyldigheterna enligt denna 
förordning.
ii) En beskrivning av de minimiåtgärder 
som bedöms vara nödvändiga för att 
förebygga eller begränsa skadliga hälso-
och miljöeffekter i samband med rimligt 
förutsebara användningar av ett ämne, en 
beredning eller en vara som innehåller ett 
ämne eller en beredning.
b) Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall föra ett 
uppdaterat register över den information 
som avses i punkt 1, med uppgifter om 
handelsnamn för ämnen, beredningar eller 
varor som innehåller sådana ämnen eller 
beredningar, ämnenas kemiska identitet, 
beredningarnas sammansättning, i 
förekommande fall 
kemikaliesäkerhetsrapporter samt all 
annan information som behövs för att 
uppfylla skyldigheterna enligt denna 
förordning.
c) Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall på begäran av 
behöriga myndigheter i den medlemsstat 
där de har sitt säte ge myndigheterna 
tillgång till de register som avses i punkt 2 i 
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denna artikel.

Or. en

Motivering

Med tanke på den omfattande mängd kemikalier och användare som inte kommer att omfattas 
av REACH-bestämmelserna – bland annat uppskattningsvis 70 000 ämnen som framställs i 
volymer som understiger 1 ton per år – behövs det en allmän princip om försiktighetsplikt för 
att fastställa industrins ansvar för en säker hantering av ALLA kemikalier. 
Försiktighetsplikten är tänkt att gälla alla ämnen (oavsett tillverkningsvolym), vilket innebär 
att industrin förväntas inte bara uppfylla de särskilda skyldigheterna enligt REACH, utan 
också ta det grundläggande sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar som de har i 
egenskap av företagare. Dessa särskilda bestämmelser skulle också säkra den rättsliga 
säkerheten för företag i fråga om uppfyllandet av försiktighetsplikten.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 188
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED C

c) icke-isolerade intermediärer. c) intermediärer.

Or. en

Motivering

Alla intermediärer bör undantas från REACH. Intermediärer tillverkas uteslutande för 
industriell användning och det finns särskild lagstiftning om aspekterna rörande miljön, 
allmänheten och arbetarskydd i samband med tillverkningen och kontrollen av dem:
• Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och 

säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).

• Direktiv 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

• Internationella bestämmelser/EG-förordningar om transport av farligt gods.

Hänger samman med ändringsförslagen till artiklarna 14, 15, 16 och 18 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 189
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA OCH CB (nya)

ca) avfall enligt definitionen i 
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direktiv 75/442/EEG och 91/689/EEG,
cb) livsmedel och foder enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 178/2002.

Or. en

Motivering

Mycket avfall utgör viktiga råmaterial för flera olika industrier. Om avfall inbegrips i 
REACH skulle det kunna utgöra ett allvarligt hot mot återvinningsbranschen.

Även livsmedel och foder bör uteslutas ur förordningens tillämpningsområde eftersom 
livsmedels- och fodersäkerheten redan tryggas av befintlig gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini och 
Sergio Berlato

Ändringsförslag 190
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) ämnen som används inom produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling 
på alla nivåer i leveranskedjan.

Or. en

Motivering

Tillverkare och importörer är för närvarande inte skyldiga att registrera ämnen som används 
inom FoU. Detta bör utökas till att gälla även nedströmsanvändare av ämnen.

Vetenskaplig forskning och utveckling bör uteslutas helt från REACH i hela förslaget, liksom 
alla nivåer av leveranskedjan, i syfte att främja innovation i hela Europa.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini och 
Sergio Berlato

Ändringsförslag 191
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CB (nytt)

cb) ämnen som används som sådana eller i 
en beredning eller en vara och vars miljö-
eller folkhälsoaspekter täcks av den 
lagstiftning som förtecknas i bilaga Ic.
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Or. en

Motivering

För att minska den administrativa bördan av dubbla förfaranden och dubbel rapportering 
måste man tydligt avgränsa räckvidden för REACH från regleringsområden som redan i 
tillräcklig grad och på ett tillfredsställande sätt täcks av särskild gemenskapslagstiftning. 
Endast de användningar och hälso- och miljöeffekter som täcks på ett tillfredsställande sätt 
av annan gemenskapslagstiftning bör undantas från REACH.

Ändringsförslag från Philippe Busquin, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer och 

Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 192
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)

(ca) avfall för återvinning enligt betydelsen 
i direktiv 91/156/EEG, bilaga IIB.

Or. en

Motivering

Avfall kontrolleras och hanteras redan enligt annan gemenskapslagstiftning och 
internationell avfallslagstiftning. Om avfall som är avsett för återvinning skulle omfattas av 
kostnadskrävande testning och registrering skulle det kunna utgöra ett allvarligt hot mot 
återvinningsbranschen och fungera som en avskräckande faktor för import och användning 
av exempelvis stålskrot. Det strider således mot kommissionens åtaganden i fråga om hållbar 
utveckling och bästa möjliga resursanvändning.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 

Miroslav Ouzký, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 

Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och 
Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 193
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 19911

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

Or. xm

Motivering

Att inbegripa avfall eller sekundära råvaror i tillämpningsområdet för REACH skulle 
medföra orimliga krav på återanvändning eller återvinning utan att bringa några fördelar för 
människors hälsa och miljön. Dessutom bör avfall och material som används för utvinning av 
sekundära råvaror uteslutas från REACH eftersom de är tillräckligt reglerade genom 
gemenskapens avfallslagstiftning och eftersom de skulle stå i strid med miljömålen i 
densamma. (Sonik med flera)

Avfall och material som används som sekundära råvaror eller som energikälla för 
återvinning enligt definitionerna i ramdirektivet om avfall eller enligt europeiska standarder 
bör uteslutas från tillämpningsområdet för REACH eftersom de är tillräckligt reglerade 
genom gemenskapens lagstiftning om avfall.

Vidare är de hälso- och miljörisker som uppstår vid återvinningsprocesserna enligt 
definitionen i bilaga IIA i ramdirektivet om avfall tillräckligt kontrollerade genom rådets 
direktiv 1996/61 om samordnande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, där 
det krävs ett driftstillstånd för dessa anläggningar. I direktiv 91/156/EEG införs begreppet 
”sekundära råvaror som utvinns ur avfall”. (Foglietta med flera och Schnellhardt)

Dubbelregleringar bör undvikas och man bör även undvika att skapa hinder för 
återanvändning och återvinning. Redan den särskilda avfallsförordningen erbjuder 
människors hälsa och miljön ett adekvat skydd som motsvarar REACH-bestämmelserna. 
Avfall omfattas dessutom varken av ett tillstånds- eller begränsningsförfarande, dock 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. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som 
avser artiklarna i avdelning I: Allmänna frågor. (Vernola med flera)

Ändringsförslag från Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman och Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 194
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) ämnen som finns kvar i beredningar 
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och varor som tillverkats av återanvända 
beredningar eller varor.

Or. en

Motivering

Att införa REACH-krav på återanvänt papper skulle äventyra gemenskapens insatser att öka 
pappersåtervinningen. De ämnen som finns kvar i återvunnet papper (efter 
materialåtervinningen) kommer dessutom från tillverkning och omvandling av oanvänt 
papper och har alltså redan varit föremål för REACH-krav under den första 
tillverkningen/omvandlingen och för en utvärdering av användningen i pappersproduktion 
och omvandling. Det skulle utgöra en onödig arbetsbörda att analysera, registrera, utvärdera 
och anmäla dessa ämnen igen för samma användning.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Anne Laperrouze 

Ändringsförslag 195
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) ämnen, beredningar eller varor som är 
avfall enligt definitionen i 
direktiv 75/442/EEG.

Or. xm

Motivering

Avfall bör uteslutas ur tillämpningsområdet för REACH eftersom det redan omfattas av 
särskild gemenskapslagstiftning. Detta befriar dock inte tillverkaren eller importören av ett 
ämne från skyldigheten att beakta avfallsstadiet i kemikaliesäkerhetsbedömningen (se 
ändringsförslag 4 angående bilaga I punkt 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)

Dubbelregleringar bör undvikas. Redan den särskilda avfallsförordningen erbjuder 
människors hälsa och miljön ett adekvat skydd som motsvarar REACH-bestämmelserna. 
Avfall omfattas dessutom varken av ett tillstånds- eller begränsningsförfarande, dock av en 
registreringsplikt. Det är onödigt att registrera avfall, och avfall bör uteslutas ur hela 
REACH-systemet. (Anne Laperrouze)

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 196
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA OCH CB (nya)

ca) ämnen som betecknas som avfall enligt 
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rådets direktiv 75/442/EEG,
cb) ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder under 10 ton per år per tillverkare 
och importör.

Or. de

Motivering

1. Dubbelregleringar bör undvikas. Den särskilda avfallsförordningen erbjuder människors 
hälsa och miljön ett adekvat skydd som motsvarar REACH-bestämmelserna. Avfall bör därför 
uteslutas ur hela REACH-systemet.

2. Ämnen i mängdintervall under 10 ton per år kan undantas helt och hållet från kraven i 
REACH-förfarandet. Detta skulle leda till en avlastning av små och medelstora företag och 
till att bestämmelserna inriktas på större ämnesmängder.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 197
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) naturligt förekommande råämnen, som 
inte saluförs offentligt och som uteslutande 
används i yrkesmässiga användningar vid 
anläggningar som omfattas av 
direktiv 96/61/EG.

Or. de

Motivering

Organiska och oorganiska primära råämnen innehåller i sin naturliga form CMR-ämnen. 
Dessa mycket varierande material används uteslutande i yrkesmässiga användningar vid 
tillverkning av ämnen eller beredningar. Dessutom regleras anläggningarna genom 
lagstiftning om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (direktiv 
96/61/EG) och genom relevant EU-lagstiftning på området för arbetarskydd och miljö. De 
betänkligheter som är förbundna med användningen av naturliga primära råämnen 
behandlas alltså redan i tillräckligt hög grad i befintlig lagstiftning.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 198
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)
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ca) transport av ämnen och beredningar på 
järnväg, väg eller inre vattenväg, till havs 
eller med flyg.

Or. en

Motivering

Transportlagstiftningen är redan omfattande och bör inte fördubblas genom REACH. Syftet 
med REACH har aldrig varit att ändra bestämmelser på transportområdet, varför det bör 
uteslutas av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 199
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) avfall för slutligt bortskaffande enligt 
betydelsen i direktiv 91/156/EEG, 
bilaga IIA.

Or. en

Motivering

Om sekundära råmaterial inbegrips i REACH skulle det avskräcka från återvinning av vissa 
metallegeringar. Det bör framgå klart i förordningen att material som definieras som avfall 
inte skall omfattas av bestämmelserna i den. Syftet är också att säkerställa att det inte uppstår 
dubbelarbete i fråga om avfallslagstiftningen.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 200
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA, CB, CC OCH CD (nya)

ca) livsmedel och foder enligt 
förordning (EG) nr 178/2002,
cb) livsmedelstillsatser enligt 
direktiv 89/107 EEG,
cc) aromer enligt direktiv 88/388/EEG,
cd) fodertillsatser enligt förordning 
(EG) nr 1831/2003.
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Or. de

Motivering

Genom att införa dessa undantag från tillämpningsområdet för REACH skulle undantagen 
och befrielserna i kapitlen om registrering och tillstånd kunna strykas utan att ersättas.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 201
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt) 

ca) ämnen som används för att lösa 
oförutsedda problem som annars skulle 
leda till försämrad kvalitet eller 
produktionsstopp, under förutsättning att
i) förhandsregistrering inte är möjlig på 
grund av tidspress, och
ii) registrering sker i efterhand om det är 
troligt att ämnet kommer att användas igen, 
och
iii) den oförutsedda användningen är 
förenlig med den befintliga 
arbetarskyddslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Oförutsedda problem med processkemikalier kan kräva omedelbara åtgärder för att 
förhindra nedsatt kvalitet eller till och med produktionsstopp (”problemlösning”). 
Förhandsregistrering av användningar av ämnen kan bara tillämpas under förutsättning att 
alla potentiella problem och lösningarna på dessa går att förutsäga. Detta är inte fallet. Det 
behövs därför ett undantag för ”problemlösning”, som det dock måste finnas klara gränser 
för, så att det inte skapas ett kryphål i REACH-systemet. De tre kumulativa villkor som anges 
ovan är tänkta att utgöra en garanti för detta.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik och Anne Laperrouze

Ändringsförslag 202
ARTIKEL 2, PUNKT 1A (ny) 

1a. Denna förordning skall inte tillämpas 
om ämnet används
– i humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
rådets förordning (EEG) nr 2309/931, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 726/2004, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/82/EG2 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG3,
– i livsmedel enligt förordning 
178/2002/EG och rådets direktiv 
88/388/EEG av den 22 juni 1988 om 
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om aromer för användning i 
livsmedel och om ursprungsmaterial vid 
framställning av sådana aromer, inklusive 
livsmedelstillsatser enligt rådets 
direktiv 89/107/EEG och aromämnen enligt 
definitionerna i kommissionens 
beslut 1999/217/EG,
– i djurfoder enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1831/2003, 
inklusive fodertillsatser enligt rådets 
direktiv 70/524/EEG,
– i djurfoder enligt rådets 
direktiv 82/471/EEG4,
– i medicintekniska produkter,
– i material som kommer i kontakt med 
livsmedel enligt rådets 
direktiv 89/109/EEG,
– i växtskyddsmedel enligt rådets 
direktiv 91/414/EEG,
– i biocidprodukter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 98/8/EG.
__________

1 EGT L 214, 24.8.1993, s. 1.
2EGT L 311, 28.11.2001, s. 1.
3 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.
4EGT L 213, 21.7.1982, s. 8.

Or. xm

Motivering

För enkelhetens och enhetlighetens skull bör man i en bestämmelse räkna upp alla undantag 
angående tillämpningsområdet. Dessa undantag är relativt utspridda i texten (se artiklarna 4, 
8 och 53) och har delvis nära samband med undantagna bestämmelser. (Exempelvis är ett 
livsmedel en beredning bestående av livsmedelsingredienser och livsmedelstillsatser. 
Livsmedelstillsatser är undantagna från registreringsplikten, men inte livsmedelsingredienser 
eller processhjälpmedel. Det finns ingen orsak att tillämpa olika regler på dem).

Har samband med ändringsförslagen till artiklarna 4, 8 och 53.5. (Oomen-Ruijten med flera 
och Anne Laperrouze)

Ämnen som redan regleras av särskilda bestämmelser, vilka integrerats på lämpligt sätt, bör 
undantas från tillämpningsområdet för REACH. Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning I: Allmänna frågor. (Vernola med 
flera)

Ändringsförslag från Martin Callanan 

Ändringsförslag 203
ARTIKEL 2, PUNKTERNA 1A, 1B OCH 1C (nya)

1a. Bestämmelserna i avdelningarna II, III, 
V och VI skall inte tillämpas om ett ämne 
tillverkas eller importeras för att användas i 
eller redan används i följande 
slutprodukter:
a) Humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
förordning (EG) nr 726/2004, 
direktiv 2001/82/EG och 
direktiv 2001/83/EG.
b) Livsmedel enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 178/2002, inbegripet
i) livsmedelstillsatser enligt 
direktiv 89/107/EEG,
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ii) aromämnen i livsmedel enligt 
kommissionens beslut 1999/217/EG.
c) Djurfoder, inbegripet
i) fodertillsatser enligt förordning 
(EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser, och
ii) djurfoder enligt direktiv 82/471/EEG.
d) Material som kommer i kontakt med 
livsmedel enligt förordning 
(EG) nr 2004/1935.
e) Kosmetiska produkter enligt 
direktiv 76/768/EEG.
f) Medicintekniska produkter enligt 
direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG och 
98/79/EG.
g) Växtskyddsprodukter enligt 
direktiv 91/414/EG.
h) Biocidprodukter enligt direktiv 98/8/EG.
1b. Bestämmelserna i avdelning VII skall 
inte tillämpas på de användningar av 
ämnen som anges i punkt 2a (ny) eller på 
följande användningar:
a) Användning som isolerade intermediärer 
på plats eller som transporteras.
b) Användning som motorbränsle enligt 
direktiv 98/70/EG.
c) Användning av mineraloljeprodukter 
som bränsle i mobila eller fasta 
förbränningsanläggningar eller som 
bränsle i slutna system.
1c. Bestämmelserna i avdelningarna IV 
och X skall inte tillämpas på beredningar 
enligt förteckningen i punkterna 2aa-2af 
eller på ämnen i sådana beredningar.

Or. en

Motivering

Ett antal ämnen som redan regleras genom annan gemenskapslagstiftning är självklara 
undantag från olika krav i REACH-förordningen. Exempelvis kosmetika, material som 
kommer i kontakt med livsmedel, biocidal- och växtskyddsprodukter och medicintekniska 
produkter omfattas redan av särskild gemenskapslagstiftning och bör därför undantas från 
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registreringsskyldigheten. För närvarande stadgas det om undantag på olika platser i texten, 
i synnerhet i
• avdelning II, kapitel 1, artikel 4, punkt 1,
• avdelning VII, kapitel 1, artikel 53, punkterna 5 och 6.
Undantagens omfattning är därför svår att avgöra och framgår ibland inte tydligt. I det 
ändringsförslag som utskottet för industrifrågor, forskning och energi lägger fram placeras 
alla undantag på en enda plats i texten, i en ny avdelning I, kapitel I, artikel 2. Genom detta 
samlande och tydliggörande
• undviks onödig administration genom att REACH inte innehåller bestämmelser på 

områden som redan täcks av befintlig lagstiftning, 
• förenklas genomförandet eftersom det blir lättare för tillverkare och importörer att 

fastställa vad som täcks av REACH, så att det inte uppstår förvirring och misstag kan 
undvikas.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 204
ARTIKEL 2, PUNKTERNA 1A OCH 1B (nya)

1a. Bestämmelserna i denna förordnings 
avdelningar om registrering, utvärdering, 
gemensamt utnyttjande av data, 
information i distributionskedjan, 
nedströmsanvändare och tillstånd skall inte 
tillämpas om ett ämne används i eller som
a) 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) livsmedel enligt förordning 
(EG) nr 178/2002, inbegripet
– livsmedelstillsatser enligt 
direktiv 89/107/EEG, och
– aromämnen i livsmedel enligt 
kommissionens beslut 1999/217/EG,
c) djurfoder, inbegripet
– fodertillsatser enligt förordning 
(EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser, och
– djurfoder enligt direktiv 82/471/EG,
d) växtskyddsprodukter enligt 
direktiv 91/414/EEG,
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e) biocidprodukter enligt direktiv 98/8/EG,
f) medicintekniska produkter enligt 
direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG och 
98/79/EG,
g) material som kommer i kontakt med 
livsmedel enligt förordning 
(EG) nr 2004/1935.
1b. Tillämpningen av denna förordning 
skall inte påverkar gemenskapens 
arbetsplatslagstiftning.

Or. en

Motivering

Alla undantag från förordningens tillämpningsområde bör samlas i artikel 2, så att företag 
som inte måste tillämpa REACH inte behöver studera hela förslaget utan snabbt kan avgöra 
huruvida de har några skyldigheter enligt förordningen.

För att undvika dubbelarbete för företag och myndigheter bör alla ämnen som används i 
produkter som täcks av särskild gemenskapslagstiftning (t.ex. växtskyddsmedel, 
medicintekniska produkter och material som kommer i kontakt med livsmedel) undantas från 
bestämmelserna i avdelningarna om registrering, utvärdering, tillstånd, information i 
distributionskedjan och nedströmsanvändarnas skyldigheter.

I stället för att hänvisa till några av de enskilda relevanta arbetsplatsdirektiven är det 
lämpligt att ge en allmän hänvisning till att all befintlig lagstiftning på detta område.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis 

Ändringsförslag 205
ARTIKEL 2, PUNKT 2 

2. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av

utgår

a) rådets direktiv 89/391/EEG 
b) direktiv 90/394/EEG,
c) rådets direktiv 98/24/EG
d) gemenskapens lagstiftning om transport 
av farliga ämnen och beredningar på 
järnväg, väg eller inre vattenväg, till havs 
eller med flyg.

Or. de
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att säkerställa att två föreskrifter (arbets- och 
transportlagstiftning) inte tillämpas parallellt. Förslaget till förordning innebär 
dubbelreglering.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 206
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED D

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta är en följd av ändringsförslaget om artikel 2.1ca (ny).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 207
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED DA (nytt) 

da) gemenskapens miljölagstiftning.

Or. en

Motivering

REACH syftar inte till att harmonisera bestämmelserna om arbetarskydd (se punkterna a, b 
och c) och gemenskapens lagstiftning om transport av farliga ämnen. REACH innehåller 
information om ämnen som skall stödja arbetarskydds- och transportlagstiftningen, som 
förblir oförändrad. Detsamma gäller miljölagstiftningen, som därför också bör nämnas här.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges och Anne Laperrouze

Ändringsförslag 208
ARTIKEL 2, PUNKT 2A (ny) 
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2a. Andra ämnen än de som undantas från 
förordningens tillämpningsområde enligt 
artikel 2 skall undantas från avdelningarna 
II, VI, VII och VIII, enligt bestämmelserna 
i respektive avdelning, då deras hälso- och 
miljöeffekter täcks på ett tillfredsställande 
sätt av annan gemenskapslagstiftning. 
Listan över sådana undantagna ämnen kan 
ändras genom ett kommissionsbeslut som 
antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3, på grundval av en 
rekommendation från 
kemikaliemyndigheten eller på 
kommissionens eget initiativ.

Or. en

Motivering

I denna allmänna bestämmelse fastställs 1) undantagskriterierna (”på ett tillfredsställande 
sätt” nämns ofta i motiveringen till förslaget) och 2) en mekanism för att lätt kunna anpassa 
listan över undantag till dessa kriterier (för att lösa konflikter mellan REACH och 
områdesspecifik lagstiftning som skulle kunna upptäckas på ett senare stadium och för att ta 
hänsyn till utvecklingen av gemenskapens områdesspecifika lagstiftning). Detta är även det 
synsätt som rådet intog i sitt direktiv 92/32/EEG (direktivet om ändring för sjunde gången av 
rådets direktiv om farliga ämnen).

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini och 
Sergio Berlato

Ändringsförslag 209
ARTIKEL 2, PUNKT 2A (ny) 

2a. Denna förordning skall tillämpas på 
alla ämnen, varor och beredningar som 
importeras till EU:s territorium.
Denna förordning skall tillämpas under 
iakttagande av principen om rättvis och 
lojal konkurrens mellan de aktörer som 
tillverkar ämnen, varor och beredningar i 
medlemsstaterna och de aktörer som 
tillverkar ämnen, varor och beredningar i 
tredjeländer och importerar dem till EU:s 
territorium i någon form.
Om tillämpningen av denna förordning 
leder till gynnsammare villkor för sådan 
import än för ämnen, beredningar och 
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varor som tillverkas i EU, skall 
kommissionen vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att återupprätta en rättvis 
behandling.

Or. it

Motivering

Det REACH-system som kommissionen har föreslagit riskerar att gynna importen av sådana 
varor, ämnen och beredningar som inte omfattas av de regler som gäller för likadana 
produkter som tillverkats i EU. Det faktum att den importerade produkten inte behöver 
genomgå lika många kontroller gör den billigare, ger större möjligheter när det gäller val av 
råmaterial och leder till att man inte kan garantera skyddet av människors hälsa och miljön.

I redan befintliga gemenskapsbestämmelser föreskrivs mycket strängare parametrar för 
europeiska tillverkare av kemikalier. De som importerar varor till EU bör omfattas av samma 
bestämmelser som de europeiska tillverkarna.

Ändringsförslag från Guido Sacconi 

Ändringsförslag 210
ARTIKEL 2, PUNKT 2A (ny)

2a. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av de förbud och 
begränsningar som anges i rådets ändrade 
direktiv 76/768/EEG i fråga om
a) förbud mot djurförsök för att testa 
kosmetiska slutprodukter och beståndsdelar 
eller kombinationer av beståndsdelar som 
ingår i kosmetiska produkter, och
b) förbud mot marknadsföring av sådana 
kosmetiska produkter varav vissa eller alla 
beståndsdelar, alternativt slutprodukten, 
har utprovats på djur.
Sådana ämnen som endast används som 
beståndsdelar i kosmetiska produkter och 
som täcks av denna förordning får inte 
utprovas på djur i samband med 
utvärderingar av de ämnena enligt denna 
förordning.

Or. en
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Motivering

Ersätter ändringsförslag 18 från föredraganden. Här klargörs det att syftet är att undvika 
djurförsök för kosmetiska produkter som är förbjudna enligt den sjunde ändringen av 
direktivet om kosmetiska produkter, som skall återinföras genom REACH.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och 

Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 211
ARTIKEL 2, PUNKT 2A (ny)

2a. Denna förordning skall tillämpas på 
alla ämnen, varor och beredningar som 
importeras till EU:s territorium.
Denna förordning skall inte på något sätt 
främja olika behandling av ämnen, varor 
och beredningar som tillverkas i EU 
jämfört med ämnen, varor och beredningar 
som tillverkas i tredjeländer men som 
importeras till EU:s territorium.
Europeiska kommissionen skall lägga fram 
riktlinjer för att säkra tillämpningen av 
denna bestämmelse.

Or. it

Motivering

Det REACH-system som kommissionen föreslår erbjuder en låg skyddsnivå för den 
europeiska tillverkningen mot illegal konkurrens från länder utanför Europa. I redan 
befintliga gemenskapsbestämmelser föreskrivs mycket strängare parametrar för europeiska 
tillverkare av kemikalier. De som importerar varor till EU bör omfattas av samma 
bestämmelser som de europeiska tillverkarna. Genom ändringsförslaget föreslås att ett 
balanserat regelverk upprättas för europeiska och utomeuropeiska tillverkare.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Chris Davies

Ändringsförslag 212
ARTIKEL 2, PUNKT 2A (ny)

2a. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av de förbud och 
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begränsningar som fastställs i rådets 
ändrade direktiv 76/768/EEG i fråga om
a) förbud mot djurförsök för att testa 
kosmetiska slutprodukter och beståndsdelar 
eller kombinationer av beståndsdelar som 
ingår i kosmetiska produkter, och
b) förbud mot marknadsföring av sådana 
kosmetiska produkter varav vissa eller alla 
beståndsdelar, alternativt slutprodukten, 
har utprovats på djur.
Sådana ämnen som endast används som 
beståndsdelar i kosmetiska produkter och 
som täcks av denna förordning får inte 
utprovas på djur i samband med 
utvärderingar av de ämnena enligt denna 
förordning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman och Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 213
ARTIKEL 3, PUNKT 1

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

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

Or. en



PE 357.816v01-00 68/93 AM\565896SV.doc

SV

Motivering

I förslaget används en definition av ämne som är baserad på lagstiftning som huvudsakligen 
syftar till att reglera tillverkade kemikalier. Kraven enligt definitionen av ämne omfattar 
därför inte föroreningar ”som härrör från tillverkningsprocessen”. Det bör framgå tydligt att 
detta undantag även gäller naturligt förekommande föroreningar.

Rent praktiskt skulle det vara oerhört svårt för papperstillverkare att efterleva kraven i den 
föreslagna förordningen för varje enskild naturligt förekommande förorening som utvinns 
tillsammans med träcellulosan.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 214
ARTIKEL 3, PUNKT 1

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

1. ämne: kemiskt grundämne och föreningar 
av detta grundämne i naturlig eller tillverkad 
form, inklusive eventuella tillsatser som är 
nödvändiga för att bevara dess stabilitet och 
sådana föroreningar som härrör från 
tillverkningsprocessen, men exklusive 
eventuella lösningsmedel som kan avskiljas 
utan att det påverkar ämnets stabilitet eller 
ändrar dess sammansättning. Som ämne 
skall räknas varor som innehåller ett ämne 
som sådant eller i en beredning om det är 
avsett att avges under normala och 
rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

Or. en

Motivering

En vara som avsiktligen avger ett ämne, t.ex. en bläckpatron eller en brandsläckare, måste 
omfattas av lämpliga krav. Samma bestämmelser bör gälla för dessa ämnen oavsett det 
faktum att de är inneslutna i en behållare eller en förpackning och sedan avges. Om detta inte 
rättas till kommer lägre krav att ställas på denna produktkategori än på andra varor.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot -Schoepges, Philippe Busquin, Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 215
ARTIKEL 3, PUNKT 2
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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 utvärderas med 
beaktande av sina specifika inneboende 
egenskaper.

Or. xm

Motivering

Metallegeringar betraktas i gällande EU-lagstiftning som ”beredningar” eftersom de består 
av två eller flera ämnen (metaller). 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. När legeringen svalnar till 
rumstemperatur behåller den sin nya kristallstruktur och sina särskilda egenskaper.

Eftersom legeringar är beredningar behöver de inte registreras, men den säkra användningen 
av metaller i legeringar (som är den absolut vanligaste användningen av metaller) bör 
däremot utvärderas. För att man korrekt skall kunna fastställa den potentiella risken i 
samband med legeringar, bör de utvärderas med beaktande av sina nya inneboende 
egenskaper och inte de potentiella faror som är förknippade med de enskilda ämnen som de 
består av. Av denna anledning har Europeiska kommissionen i direktivet om farliga preparat 
(1999/45/EG) uppmanats att undersöka behovet av en särskild metod för klassificering av 
legeringar med beaktande av deras särskilda kemiska egenskaper.

Trots att legeringarna i bilaga I a i REACH-förslaget betecknas som ”särskilda beredningar” 
specificeras detta inte lagstiftningsdelen av förslaget. Om man inte erkänner att legeringarna 
är särskilda beredningar kommer de nästan 30 000 kommersiella legeringarna att utvärderas 
på ett felaktigt sätt eftersom de då kommer att utvärderas på grundval av egenskaperna hos 
de enskilda beståndsdelarna. Detta skulle leda till att felaktig information vidarebefordras i 
distributionskedjan. Utformning och spridning av korrekt information om de risker som är 
förknippade med ämnen och beredningar är ett av de främsta målen med REACH-förslaget 
och är av avgörande betydelse för att tillverkare av legeringar skall kunna iaktta 
försiktighetsprincipen. (Oomen-Ruijten med flera)

Metallegeringar betraktas i kommissionens aktuella REACH-förslag som ”beredningar” 
eftersom de består av två eller flera ämnen (metaller). De enskilda ämnena smälter dock i 
legeringen samman till ett nytt olösligt kristallgitter från vilket de inte kan skiljas åt genom 
mekanisk påverkan och som har helt andra egenskaper än de ursprungliga ämnena. När 
legeringen svalnar till rumstemperatur behåller den sin nya struktur och sina särskilda 
egenskaper. (Krahmer med flera)
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges och Philippe Busquin

Ändringsförslag 216
ARTIKEL 3, PUNKT 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.

Or. en

Motivering

FN har fastställt en definition av metallegering inom ramen för det globala harmoniserade 
systemet för klassificering och märkning av kemikalier (Harmonized System för 
Chemical Classification and Labelling, GHS), som FN:s ekonomiska och sociala råds 
underexpertkommitté för GHS antog i december 2002 och offentliggjorde i mars 2003. Denna 
definition bör inbegripas i REACH som en ny definition. Kommissionen har kommit fram till 
att det behövs tekniska riktlinjer, vilka skall utarbetas av industrin i samråd med 
kommissionen och medlemsstaterna, för utvärderingen av ”metaller”, dvs. metaller, 
legeringar och oorganiska metallföreningar. Man kan inte hänvisa till sådana tekniska 
riktlinjer i lagstiftningen, men det bör finnas en tydlig koppling mellan lagstiftningen och de 
material som de tekniska riktlinjerna avser. Oorganiska metallföreningar och metaller är 
”ämnen” enligt definitionen i artikel 3, men legeringar definieras inte där.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 217
ARTIKEL 3, PUNKT 2A (ny)

2a. naturligt förekommande: ämne som 
förekommer i naturen och som är 
obearbetat eller som bearbetats endast 
manuellt, gravitationellt eller mekaniskt 
eller genom upplösning i vatten, flotation 
eller uppvärmning med vattenavdunstning 
som enda syfte, eller som utvinns från 
luften oavsett metod, utan att ämnets kemi 
förändras.

Or. en
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Motivering

För att vara lättare att genomföra bör REACH även innehålla en definition av ”naturligt 
förekommande”.

Ändringsförslag från Liam Aylward och Avril Doyle

Ändringsförslag 218
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 tillverkad artikel innehållande 
eller bestående av ämnen och/eller 
beredningar som under produktionen får en 
särskild form, yta eller design som är 
relevant för dess slutliga användning och 
funktion.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna definition skiljer sig avsevärt från den definition som EU tidigare 
har använt för att definiera termen vara. Det är mycket viktigt att på ett tillfredsställande sätt 
skilja mellan ämnen/beredningar och slutprodukter. Den föreslagna formuleringen ”vilken i 
större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess slutliga användning och 
funktion” skulle ge upphov till förvirring. Den ändrade definitionen skulle bättre spegla vad 
som avses inom ramen för denna förordning.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis och Holger Krahmer

Ändringsförslag 219
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.
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Or. en

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 leveranskedjan i enlighet med de skyldigheter som 
stadgas i REACH, och på så sätt undvika att skyldigheterna skjuts nedåt i leveranskedjan.

Ändringsförslag från Chris Davies och Frédérique Ries

Ändringsförslag 220
ARTIKEL 3, PUNKT 8A (ny)

8a. varuproducent: fysisk eller juridisk 
person som
– under sitt eget handelsnamn tillverkar 
och saluför varor,
– under sitt eget handelsnamn återförsäljer 
produkter som tillverkats av en annan 
leverantör, varvid återförsäljaren inte skall 
betraktas som producent om tillverkarens 
handelsnamn förekommer på produkten,
– yrkesmässigt importerar varor till 
gemenskapsmarknaden.

Or. en

Motivering

I REACH finns definitioner av tillverkare/importörer och nedströmsanvändare av kemiska 
ämnen. Man måste även inbegripa fungerande definitioner av importörer och produkter av 
varor som också beaktar den praktiska sidan av skyldigheterna enligt REACH för tillverkare 
av varor med egna handelsnamn. För att den skall fungera bör definitionen av tillverkare 
grundas på ordalydelsen i befintliga EU-direktiv. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 221
ARTIKEL 3, PUNKT 12

12. användning: bearbetning, formulering, 
konsumtion, lagring, förvaring, behandling, 
påfyllning av behållare, överföring från en 

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

behållare till en annan, blandning, 
produktion av en vara eller annat tillräckligt 
definierat utnyttjande.

Or. de

Motivering

Användningarna måste definieras på ett sådant sätt att de tillsammans med 
exponeringskategorierna möjliggör ett användbart REACH-system.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 222
ARTIKEL 3, PUNKT 13A (ny)

13a. exponeringskategori: inordning av 
exponeringsscenarier i kategorier som 
fastställs utifrån ämnenas egenskaper och 
information om exponering.

Or. de

Motivering

Genom att införa exponeringskategorier kan man minska nedströmnsanvändarnas 
skyldigheter. Kategoriseringen kan ske t.ex. genom att man gör en sammanfattning av 
ämnesanvändningar med jämförbart exponeringsmönster (nivå, frekvens, varaktighet och 
exponeringsväg). Med hjälp av exponeringskategorier kan man indela de enskilda 
användningarna i grupper som kan göras till föremål för en standardiserad 
exponeringsbedömning. På detta vis blir även bedömningen av de enskilda faserna i en 
produkts livscykel överflödig eftersom bara den faktiska exponeringen är avgörande för 
riskbedömningen.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 223
ARTIKEL 3, PUNKT 13A (ny)

13a. exponeringskategori: inordning i en 
användningsgrupp. En 
exponeringskategori består av följande 
parametrar:
– Typ av exponering: oralt, dermalt, genom 
inandning, miljö, slutet system.
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– Exponeringens varaktighet: enstaka 
gång – sällan, ofta – långvarig.
– Användare: yrkesmässig användare, 
slutanvändare.

Or. de

Motivering

Utan fastställda och entydigt definierade exponeringskategorier kommer man inte att kunna 
garantera nedströmsanvändarnas rättsliga säkerhet och planeringssäkerhet. Förordningen 
bör därför innehålla en katalog med branschövergripande exponeringskategorier som täcker 
alla användningsändamål. Detta skulle inte bara öka systemets användbarhet, utan också 
garantera nedströmsanvändarnas rättsliga säkerhet och till stor del lösa problemen med 
kunskapsskyddet.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 224
ARTIKEL 3, PUNKT 14, INLEDNINGEN

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 som endast 
tillverkas för och förbrukas eller används vid 
kemisk bearbetning, för att omvandlas till ett 
annat ämne (nedan kallat syntes), antingen 
av en tillverkare eller för dennes räkning 
eller av andra kemikalietillverkare som 
köper in intermediären i detta syfte. Den 
volym av ämnet som används som 
intermediär skall omfattas av 
bestämmelserna i avdelning IV, medan den 
volym som saluförs för andra specifika 
användningar skall omfattas av 
bestämmelserna i avdelning II.

Or. en

Motivering

Många ämnen används uteslutande eller i övervägande utsträckning som intermediärer vid 
tillverkningen av andra kemiska ämnen eller polymerer. En kemisk intermediär kan användas 
i samma företag som ansvarar för dess tillverkning och kan också säljas vidare till tredje 
parter som råmaterial för omvandling i deras lokaler. När den kemiska industrin använder 
ämnet som en kemisk intermediär sker det enligt god tillverkningssed och i enlighet med 
säkerhetskraven för människor och miljö.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 225
ARTIKEL 3, PUNKT 14, LED C

c) isolerad intermediär som transporteras: en 
intermediär som inte uppfyller de kriterier 
som gäller för icke-isolerade intermediärer 
och som transporteras mellan eller levereras 
till andra platser.

c) isolerad intermediär som transporteras: en 
intermediär som inte uppfyller de kriterier 
som gäller för icke-isolerade intermediärer 
och som transporteras mellan eller levereras 
till andra platser, oavsett om ägandet av 
intermediären överförs från ett rättssubjekt 
till ett annat eller inte.

Or. en

Motivering

Artiklarna 3.14 b och 3.14 c innehåller definitioner av ”isolerad intermediär som används på 
plats” respektive ”isolerad intermediär som transporteras”. I artikel 3.15 definieras 
”anläggning” som ett ställe där viss infrastruktur och vissa resurser delas. Varken i 3.14 b 
eller i 3.14 c framgår det om det är tillåtet att överföra ägandet av intermediären mellan 
olika rättssubjekt. Om så inte är fallet är det troligt att en intermediär som överförs och 
används inom ett företag kommer att omfattas av avdelning IV, medan samma intermediär om 
den säljs vidare till ett annat företag, antingen på samma plats eller på en annan, kommer att 
omfattas av avdelning II.

Ändringsförslag från Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman och Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 226
ARTIKEL 3, PUNKT 14A (ny)

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 227
ARTIKEL 3, PUNKT 19

19. behörig myndighet: den eller de 
myndigheter eller organ som 
medlemsstaterna har inrättat för att utföra 
de uppgifter som följer av denna förordning.

19. behörig myndighet: den centrala 
myndighet som har inrättats för att utföra de 
uppgifter som följer av denna förordning.

Or. de

Motivering

För att undvika snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden bör alla 
REACH-processer utföras av den centrala kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 

Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 228
ARTIKEL 3, PUNKT 20, INLEDNINGEN

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

20. infasningsämne: ett ämne som under 
perioden mellan den 18 september 1981 
och datumet för förordningens 
ikraftträdande uppfyller minst ett av följande 
kriterier, förutsatt att tillverkaren eller 
importören kan lägga fram dokumentation 
som styrker detta:

Or. it

Motivering

I EINECS förtecknas de ämnen som fanns på marknaden den 18 september 1981. Genom att 
hänvisa till detta datum kan man undvika att tillverkarna blir tvungna att bevisa att ämnet 
faktiskt fanns på marknaden 15 år före denna förordnings ikraftträdande.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 229
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.

Or. en

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 till artikel 4a, artikel 7 och artikel 34.4.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 230
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 
(inbegripet beredningar och varor som 
används för pilottester under verkliga 
förhållanden) i samband med 
produktutveckling eller vidareutveckling av 
ett ämne varvid pilotanläggningar eller 
produktionsförsök används för att utveckla 
produktionsprocessen och/eller testa 
användningsområden för ämnet.

Or. it

Motivering

Genom de föreslagna ändringarna klargörs det att produktutvecklingen även omfattar 
beredningar och varor som används för pilottester under verkliga förhållanden.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 231
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.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 232
ARTIKEL 3, PUNKT 24

24. registrantens egen användning: 
registrantens industriella eller yrkesmässiga 
användning.

24. registrantens exponeringskategori: 
exponeringskategori som omfattar en 
registrants industriella eller yrkesmässiga 
användning.

Or. de

Motivering

Se motiveringen för ändringsförslaget till artikel 3.13a.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och 

Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 233
ARTIKEL 3, PUNKT 25

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 

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 
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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.

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.

Or. it

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 orättvist blottas inför konkurrenterna. Hänvisningen till de 
inneboende egenskaperna avlägsnar detta hinder. Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning I: Allmänna frågor.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 234
ARTIKEL 3, PUNKT 26

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

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

(Denna ändring berör hela lagtexten, 
bilagorna medräknade. Om ändringen antas 
skall hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. it

Motivering

Ersätter begreppet ”oönskad användning”, som är juridiskt oklart, med begreppet ”icke 
understödd användning”. Kopplat till ändringsförslaget till artikel 3.26 av samma författare.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 235
ARTIKEL 3, PUNKT 26

26. oönskad användning: sådan användning 
av nedströmsanvändare som registranten 

26. icke understödd användning: en 
begränsning av användningen enligt 
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avrått från. avdelning VIII eller ett beslut utgående 
från exponeringsrisken om att inte 
inbegripa en identifierad användning. 
Tillverkaren och/eller importören skall 
skriftligen informera sina 
nedströmsanvändare om detta beslut och om 
motiveringarna för det senast 18 månader 
före utgången av de tidsfrister som avses i 
artikel 21.1 och 21.2.

Or. it

Motivering

Beslutet att inte stödja en användning kopplas härmed ihop med ett tillvägagångssätt som 
bygger på risker och inte med ekonomiska faktorer. Den nya definitionen är nödvändig för att 
garantera att alla säkra och identifierade användningar av ett ämne registreras.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer och 

Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 236
ARTIKEL 3, PUNKT 26

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

26. icke understödd användning: sådan 
användning av nedströmsanvändare som 
registranten på goda grunder kan avråda 
från eftersom han anser den vara riskabel 
eller ekonomiskt ohållbar.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 237
ARTIKEL 3, PUNKT 26

26. oönskad användning: sådan användning 
av nedströmsanvändare som registranten 

26. oönskad användning: sådan användning 
av nedströmsanvändare som registranten 
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avrått från. avrått från genom att lägga fram 
vetenskapligt underbyggda skäl till att den 
inte kan anses säker.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 238
ARTIKEL 3, PUNKT 26

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

26. oönskad exponeringskategori: en 
exponeringskategori för användning av 
nedströmsanvändare som registranten avrått 
från.

Or. de

Motivering

Se motiveringen för ändringsförslaget till artikel 3.13a.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 239
ARTIKEL 3, PUNKT 28

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

28. per år: per kalenderår. Med undantag 
för nya ämnen, och såvida inte annat anges,
skall de årliga mängderna beräknas på 
grundval av de genomsnittliga 
produktionsvolymerna för de tre 
omedelbart föregående kalenderåren under 
vilka tillverkaren faktiskt tillverkade ämnet.

Or. it
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Motivering

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

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 240
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. mängdbaserad exponeringsekvivalent: 
konsumenters (förutom sådana som arbetar 
med produktion, tillverkning och transport) 
exponering för ett ämne, beräknad som den 
mängd av ämnet som tillverkas eller 
importeras per år och per tillverkare eller 
importör multiplicerat med den 
procentuella andel av den årliga mängden 
som skulle leda till att konsumenter 
exponeras för ämnet.

Or. en

Motivering

Den nuvarande prioriteringen, som enbart baseras på volymen, kan inte anses ge en 
rättvisande bild av när det föreligger en krissituation eller av en potentiell risk. Det mycket 
stora antalet mineraler och malmer och andra naturligt utvunna produkter kommer att 
överbelasta systemet under den första registreringsfasen. Genom att basera 
registreringssystemet enbart på den mängd som tillverkas eller importeras per år kommer det 
troligtvis att leda till att testningen av de tillverkade kemikalier som REACH är tänkt att täcka 
försenas. Det behövs en definition av mängdbaserad exponeringsekvivalent enligt artikel 21.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 241
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

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

Or. en
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Motivering

A definition of waste should be included to improve clarity.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 242
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. kemiskt avfall: ämne eller beredning 
som uppstår under kemikalietillverkning, 
som det inte finns någon lämplig 
användning för och som måste bortskaffas 
på ett professionellt sätt i reglerade 
avfallshanteringsanläggningar i enlighet 
med annan lagstiftning. Kemiskt avfall 
enligt definitionen ovan skall inte omfattas 
av bestämmelserna i denna förordning.

Or. en

Motivering

Till skillnad från den befintliga lagstiftningen innehåller förslaget till förordning inte något 
allmänt undantag för avfall. Det är dock nödvändigt att slå fast vilken status avfall har i 
förordningen, och det behövs en definition av avfall.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, 
Alessandro Foglietta. Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini och Sergio Berlato

Ändringsförslag 243
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. små och medelstora företag: enligt 
definitionen i rekommendation 
nr 2003/361/EG av den 6 maj 2003.

Or. it

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 
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grad. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i 
avdelning I: Allmänna frågor. (Vernola med flera)

Små och medelstora företag riskerar att missgynnas av REACH-systemet. Man bör därför 
införa ett särskilt förfarande för dessa aktörer och följaktligen bland de övriga definitionerna 
ge en beskrivning av den term som kommer att användas.
Detta ändringsförslag är kopplat till det ändringsförslag där en ny artikel 35a införs. 
(Foglietta med flera)

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 244
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. industriell användning med låg 
risk/låg exponering: industriell användning 
som, på ett sätt som är tillfredsställande för 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat på vars territorium den 
industriella användningen sker, påvisats 
minska såväl arbetstagarnas exponering 
för ämnen som utsläppen och den övriga 
frigörelsen av ämnen i miljön till lägsta 
tekniskt möjliga nivå, och som inte medför 
någon betydande risk för arbetstagarna, 
allmänheten eller miljön.

Or. en

Motivering

Det behövs en tydlig definition av industriell användning med låg risk/låg exponering för att 
säkerställa en tillämpning som överensstämmer med bestämmelserna om ämnen vid 
industriell användning med låg risk/låg exponering i artikel 57 om beviljande av tillstånd. 
Detta skulle bidra till ett tydligt och insynsvänligt genomförande av förordningen, så att 
beviljandet av ämnestillstånd baseras på riskbedömningar avseende hälsa och miljö.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 245
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. ämnesregister: det register som 
kemikaliemyndigheten skall föra över 
uppgifter om varje förhandsregistrerat 
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ämne och som skall offentliggöras i form 
av utdrag på Internet i ämnesrelaterade 
och användningsrelaterade delar.

Or. de

Motivering

För att undvika onödiga och flerdubbla kostnader, särskilt för små och medelstora företag, 
sammanställer kemikaliemyndigheten ett ämnesregister med uppgifter om ämnen och begär 
vid behov ytterligare information.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 246
ARTIKEL 3, PUNKT 29B (ny)

29b. prioriteringsnivå: en av tre nivåer som 
varje ämne inordnas i inom ramen för 
förhandsregistrering och registrering enligt 
kriterierna toxicitet, mängdnivå och 
användning enligt bilaga IVa och som är 
avgörande för den riskbaserade tidsmässiga 
hanteringen samt för omfattningen av de 
nödvändiga uppgifterna.

Or. de

Motivering

För att möjliggöra en riskbaserad utformning av prioritetslistor i samband med registrering 
och särskilt förhandsregistrering görs en bedömning av inte bara totalmängden utan även 
toxiciteten och exponeringen enligt en ny bilaga IVa.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 247
ARTIKEL 3, PUNKT 29C (ny)

29c. användnings- och 
exponeringskategori: kombinerad 
kategorisering av industriella, 
yrkesmässiga och privata användningar 
och av exponeringar enligt människans 
upptagningsvägar, tillförselvägarna i 
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miljön och exponeringens varaktighet och 
frekvens i enlighet med bilaga I aa.

Or. de

Motivering

För att möjliggöra ett riskbaserat tillvägagångssätt i stället för ett rent mängdbaserat sådant 
införs användnings- och exponeringskategorier enligt bilaga I aa.

Ändringsförslag från Frédérique Ries och Chris Davies

Ändringsförslag 248
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. utsatta befolkningsgrupper: 
mottagliga personer, däribland nyfödda 
barn, spädbarn, barn, gravida kvinnor, 
ammande mödrar, personer med svag hälsa 
eller nedsatt immunförsvar, äldre personer, 
personer med genetiskt betingad 
överkänslighet och andra grupper som 
löper ökad risk.

Or. en

Motivering

Det krävs en definition av utsatta befolkningsgrupper för att man skall kunna identifiera 
mottagliga grupper och vidta lämpliga åtgärder för att minska de risker som dessa grupper 
löper.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 249
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. utsatta befolkningsgrupper: 
mottagliga personer, däribland nyfödda 
barn, spädbarn, barn, gravida kvinnor, 
ammande mödrar och äldre personer.

Or. en
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Motivering

Det krävs en definition av utsatta befolkningsgrupper för att man skall kunna identifiera 
mottagliga grupper och vidta lämpliga åtgärder för att minska de risker som dessa grupper 
utsätts för. Definitionen grundar sig på de riskgrupper som avses i den resolution som 
Europaparlamentet nyligen antagit om en europeisk handlingsplan för miljö och hälsa 
(betänkande av Ries).

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 250
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. exponering: människors eller miljöns 
kontakt med ämnen på grund av utsläpp 
under normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden. Vid 
exponeringsbedömningen skall 
exponeringen företrädesvis delas upp i 
exponeringskategorier med beaktande av 
de olika användningarna och därmed 
sammanhängande riskhanteringsåtgärder. 
Dessa kategorier kan i sin tur delas upp i 
mer specifika exponeringsscenarier, om 
detta behövs för att exponeringen skall 
kunna bedömas på ett tillfredsställande 
sätt.

Or. en

Motivering

Utöver ämnenas inneboende egenskaper är användningen av dem och exponeringen för dem 
nyckelfrågor inom REACH. Det finns en definition av användning i förslaget, men inte någon 
av exponering.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 251
ARTIKEL 3, PUNKT 29B (ny)

29b. exponeringskategori: olika 
exponeringssätt uppdelade utifrån 
relevanta upptagningsvägar för människor 
(oralt, dermalt eller genom inandning), 
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tillförselvägarna i miljön (luft, vatten, mark 
och biota), tillgången till bestämda metoder 
för att mäta exponering (industriella, 
yrkesmässiga, privata) och trolig 
exponering sett till varaktighet, frekvens 
och omfattning i enlighet med bilaga 1c.

Or. en

Motivering

För att man skall kunna genomföra exponeringsbedömningar vid olika användningar införs 
här definitioner även av exponeringskategorier och exponeringsscenarier. Med hjälp av 
exponeringskategorier och/eller exponeringsscenarier kan exponeringsbedömningen 
underlättas betydligt (se det bifogade arbetsdokumentet som förklaring). I syfte att skapa en 
gemensam förståelse av och struktur för dessa kategorier (särskilt för små och medelstora 
företag) måste man beskriva åtminstone principerna i en bilaga till förordningen i stället för 
att bara ge en beskrivning i ett dokument med tekniska riktlinjer, som kommissionen avsett att 
göra.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 252
ARTIKEL 3, PUNKT 29C (ny)

29c. exponeringsscenario: beskrivning av 
en specifik exponering till följd av en viss 
användning av ett ämne.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget om punkt 29 b (ny) från samma ledamot.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 253
ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. växtbaserad vara: ett komplext ämne 
som erhållits genom att hela eller delar av 
växten har genomgått fysisk bearbetning, 
t.ex. extraktion, destillering, pressning, 
fraktionering, rening, koncentrering eller 
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fermentering, och dess sammansättning 
varierar beroende på växtens släkte, art, 
växt- och skördeförhållanden samt vilken 
metod som använts för att bearbeta den.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att ta med en särskild definition för växtderivat i syfte att klargöra att de är ett 
undantag och garantera rättslig säkerhet.

Växtbaserade varor är inte kemiska varor på det sätt som definieras i kommissionens förslag 
och därför bör man göra skillnad mellan dem och de andra ämnen som omfattas av REACH.


