
AM\565897SV.doc PE 357.817v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

3.5.2005 PE 357.817v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 403–593 DEL II (Avdelning II)

Förslag till betänkande (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning 
(EG) {om långlivade organiska föroreningar}
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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges, Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 403
ARTIKEL 4, PUNKT 1

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

utgår

a) i humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel enligt 
förordning (EEG) nr 2309/93, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/82/EG  och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG,
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b) som livsmedelstillsats enligt rådets 
direktiv 89/107/EEG,
c) som aromämne i livsmedel enligt rådets 
direktiv 1999/217/EEG,
d) som fodertillsats enligt rådets 
direktiv 70/524/EEG,
e) i djurfoder enligt rådets 
direktiv 82/471/EEG.

Or. en

Motivering

Det finns EU-lagstiftning inom de områden som nämns, men miljöaspekterna har inte 
beaktats i tillräcklig utsträckning. Det är därför inte acceptabelt att dessa områden skall 
undantas från registreringsplikten (Sjöstedt).

Dessa bestämmelser ingår nu i artikel 2.1cb (ny) och i bilaga Iba (ny) (Foglietta m.fl.).

En bestämmelse bör innehålla samtliga undantag från tillämpningsområdet i syfte att 
förenkla och förstärka. Samtliga undantag bör ingå i artikel 2 (se ändringsförslag till 
artikel 2). Hänger ihop med ändringsförslagen till artiklarna 2 ,8 och 53.5 (Oomen-Ruijten 
m.fl.)

I konsekvens med den nya artikeln 2 (Roth-Behrendt).

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 404
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED EA (nytt)

ea) i växtskyddsmedel enligt rådets 
direktiv 91/414/EEC1

_________
1 EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag för att undvika dubbelreglering för ämnen som används i pesticider i både 
REACH-förordningen och i direktiv 91/414/EEG. Växtskyddsmedel skall dock inte tas bort 
från REACH-förordningens allmänna tillämpningsområde.
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Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 405
ARTIKEL 4, PUNKT 1 LED EA (nytt)

ea) ämnen som används i samband med 
forskning och utveckling, inkluderande 
vetenskaplig samt produkt- och 
processinriktad forskning.

Or. de

Motivering

Forskning och teknisk utveckling utgör stöttepelarna för EU:s konkurrenskraft. Med hänsyn 
till den stora betydelse som forskning och teknisk utveckling har för Europa kan man 
motivera att detta område undantas från registreringsskyldigheten i Reachförordningen.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 406
ARTIKEL 4, PUNKT 2, LED CA (nytt)

ca) ämnen som sådana eller ingående i 
beredningar, som har registrerats i enlighet 
med denna avdelning av en tillverkare eller 
importör, och som återvinns inom 
gemenskapen av en annan tillverkare eller 
importör som visar att
i) det ämne som härrör från 
återvinningsprocessen är samma ämne som 
redan har registrerats,
ii) återvinnaren har mottagit  
informationen om det registrerade ämnet i 
enlighet med artiklarna 29 och 30.

Or. en

Motivering

Vissa ämnen som härrör från särskilda återvinningsprocesser bör också undantas från 
registreringsplikten om företaget som står för återvinningen har fått information om ämnet.
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 407
ARTIKEL 4, PUNKT 3

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

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

Or. en

Motivering

Intermediärer skall inte undantas från registreringsplikten.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 408
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Undantag från registreringsplikten för 

produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling

1. Ett ämne som tillverkas i gemenskapen 
eller som importeras dit för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling 
skall undantas från registreringsplikten 
som fastställs i artiklarna 5, 6, 15, 16 och 
19 under en femårsperiod förutsatt att 
tillverkaren eller importören delger 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten anger i enlighet med artikel 
108:
(a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress,
(b) Ämnets identitet.
(c) Ämnets klassificering, om sådan finns.
(d) Den uppskattade mängden. 
(e) Tillverkarens eller importörens 



AM\565897SV.doc 5/1 PE 357.817v01-00

SV

kundförteckning, om sådan finns.
Ett sådant ämne skall aldrig göras 
tillgängligt för allmänheten, vare sig som 
sådant eller ingående i en beredning eller 
vara. Kundens eller anmälarens personal 
måste hantera ämnet under rimligen 
kontrollerade betingelser. Mängder som 
återstår av ämnet när undantagsperioden 
löper ut eller forskningsverksamheten 
avslutas, beroende på vilket som är tidigast, 
kommer att samlas in för att bortskaffas.
2. Kemikaliemyndigheten skall tilldela 
anmälan ett nummer och ett 
anmälningsdatum, vilket skall vara det 
datum då myndigheten mottog anmälan, 
och skall genast delge den berörda 
tillverkaren eller importören detta nummer 
och datum och vidarebefordra denna 
anmälda information och detta nummer till 
behörig myndighet i de medlemsstater där 
ämnet tillverkas, importeras eller används 
för produkt- och processinriktad forskning 
och utveckling. 
3. Kemikaliemyndigheten får på begäran 
från tillverkaren eller importören förlänga 
femårsperioden med ytterligare högst tio år 
om tillverkaren eller importören kan visa 
att en sådan förlängning behövs för 
forsknings- och utvecklingsprogrammet.
Anmälaren får överklaga alla negativa 
beslut i detta hänseende enligt artiklarna 
87–89.
4. Kemikaliemyndigheten och behöriga 
myndigheter i respektive medlemsstater 
skall se till att information som lämnas 
alltid hålls konfidentiell i enlighet med 
punkt 1.

Or. en

Motivering 

Detta ändringsförslag uppmuntrar produkt- och processinriktad forskning och utveckling 
genom att förenkla de krav som fastställs i förslaget och öppna möjligheter för 
nedströmsanvändare samtidigt som myndigheternas möjligheter att ingripa kvarstår. Det 
borde räcka att veta var den produkt- och processinriktade forskningen och utvecklingen sker 
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så att myndigheterna vet vem de skall vända sig till i oroväckande fall och således kunna 
agera snabbt. Bestämmelserna för produkt- och processinriktad forskning och utveckling 
skall placeras i början av avdelning III som en ny artikel 4a eftersom de innehåller ett 
allmänt undantag från registreringsplikten (har samband med ändringsförslagen till 
artikel 3.22, artikel 7 och 34.4).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 409
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Anmälan av ämnen som sådana eller i 

beredningar
1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som tillverkar 
ett ämne i mängder på minst 1 ton per år 
eller tillverkar ett ämne som uppfyller 
något av de kriterier som finns förtecknade 
i led a–c lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten.
Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som importerar 
ett ämne, som sådant eller i beredningar, i 
mängder på minst 1 ton per år eller 
importerar ett ämne som uppfyller något av 
de kriterier som finns förtecknade i led a–c 
lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten.
a)Ämnen som enligt direktiv 67/548/EEG 
uppfyller kriterierna för att vara 
cancerframkallande i kategori 1 eller 2.
b) Ämnen som enligt direktiv 67/548/EEG 
uppfyller kriterierna för att vara mutagena 
i kategori 1 eller 2.
c) Ämnen som enligt direktiv 67/548/EEG 
uppfyller kriterierna för att vara 
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2.
2. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten för monomererna 
eller andra icke-registrerade ämnen om det 
rör sig om en monomer eller ett annat 
icke-registrerat ämne som uppfyller något 
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av de kriterier som finns förtecknade i den 
nya artikeln 4a.1 a–c eller om båda dessa 
villkor är uppfyllda:
a) Polymeren består av 2 viktprocent eller 
mer av sådana monomerer eller andra 
ämnen.
b) Den totala mängden av sådana 
monomerer eller andra ämnen uppgår till 
1 ton eller mer per år.
Samtidigt som anmälan lämnas in skall en 
av kemikaliemyndigheten fastställd avgift 
erläggas..

Or. nl

Motivering

För att farlighetsgraden hos ett ämne skall kunna bestämmas måste en anmälan lämnas in 
före registreringen. Utgående från uppgifterna i anmälan kan ämnet kategoriseras enligt 
farlighetsgrad.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 410
ARTIKEL 4B (ny)

Artikel 4b
Anmälan av ämnen som ingår i varor

Producenter eller importörer av varor skall 
för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten om det rör sig om ett 
ämne som uppfyller något av de kriterier 
som finns förtecknade i den nya 
artikeln 4a.1 a–c. 

Or. nl

Motivering

För att farlighetsgraden hos ett ämne skall kunna bestämmas måste en anmälan lämnas in 
före registreringen. Utgående från uppgifterna i anmälan kan ämnet kategoriseras enligt 
farlighetsgrad. (Paket prioritet Blokland).
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 411
ARTIKEL 4C (ny)

Artikel 4c
Uppgifter som skall inlämnas vid anmälan

1. För anmälan enligt den nya artikeln 4a.1 
skall följande uppgifter lämnas in till på det 
sätt som kemikaliemyndigheten fastställt i 
enlighet med artikel 108:
a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress i enlighet med avsnitt 1.1 i 
bilaga IV.
b) Ämnenas identitet i enlighet med avsnitt 
2.1 och 2.2 i bilaga IV.
c) Information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3.1 i 
bilaga IV; denna information skall omfatta 
samtliga användningssätt som angivits av 
registranten.
d) Information om ämnets klassificering 
och märkning i enlighet med avsnitt 4.1 i 
bilaga IV.
e) Information om ämnets persistens i 
enlighet med bilaga XIIa (ny).
f) Information om ämnets 
bioackumulerbarhet i enlighet med bilaga 
XIIa (ny).
g) Information om ämnets (eko)toxicitet i 
enlighet med bilaga XIIa (ny).
Information om ämnens inneboende 
egenskaper skall uppfylla kriterierna i 
artikel 12.
2. Anmälan skall lämnas in inom 18 
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. nl
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Motivering

Förutom allmänna upplysningar om anmälaren måste också information om det 
ifrågavarande ämnets persistens, bioackumulerbarhet och (eko)toxicitet ingå i anmälan. 
Utgående från dessa uppgifter kategoriseras ämnet enligt farlighetsgrad. (Paket prioritet 
Blokland).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 412
ARTIKEL 4D (ny)

Artikel 4d
Undantag från anmälningsskyldigheten

1. Artikel 4a.1 skall inte gälla för ämnen 
som avses i artikel 8.
2. Artikel 4a.1 skall inte gälla för 
monomerer som används som isolerade 
intermediärer på plats eller som 
transporteras.
3. Artikel 4a.1 skall inte gälla för 
polymerer.

Or. nl

Motivering

Ämnen som enligt förslaget om REACH undantagits från registreringsskyldigheten skall inte 
heller behöva anmälas. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 413
ARTIKEL 4E (ny)

Artikel 4e
Indelning av ämnen enligt farlighetsgrad

1. Ämnen indelas enligt farlighetsgrad i 
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följande fyra kategorier:
a) Mycket hög farlighetsgrad.
b) Hög farlighetsgrad.
c) Medelhög farlighetsgrad.
d) Låg farlighetsgrad.
2. Persistensen indelas i kategorierna ”inte 
i sig biologiskt nedbrytbart”, ”i sig 
långsamt biologiskt nedbrytbart”, ”i sig 
adaptivt eller ofullständigt biologiskt 
nedbrytbart” eller ”i sig med lätthet 
biologiskt nedbrytbart”.
3. Bioackumulerbarheten bedöms enligt 
biokoncentrationsfaktorn (BCF).
4. (Eko)toxiciteten bedöms enligt 
nolleffektkoncentrationen (NOEC).
5. Ämnen med mycket hög farlighetsgrad
Ämnen som uppfyller något av 
nedanstående kriterier skall anses som 
ämnen med mycket hög farlighetsgrad:
a) Inte i sig biologiskt nedbrytbara ämnen 
med en BCF lika med eller högre än 5 000.
b) Inte i sig biologiskt nedbrytbara ämnen 
med en BCF lika med eller högre än 2 000 
och en NOEC lika med eller lägre än 
0,1 mg/l.
6. Ämnen med hög farlighetsgrad
Ämnen som uppfyller något av 
nedanstående kriterier skall anses som 
ämnen med hög farlighetsgrad:
a) Inte i sig biologiskt nedbrytbara ämnen 
med en BCF lägre än 2 000 och en NOEC 
lika med eller lägre än 0,01 mg/l.
b) Inte i sig biologiskt nedbrytbara ämnen 
med en BCF mellan 500 och 1 999 och en 
NOEC lika med eller lägre än 0,1 mg/l. 
c) Inte i sig biologiskt nedbrytbara ämnen 
med en BCF mellan 2 000 och 4 999 och en 
NOEC högre än 0,1 mg/l och lika med eller 
lägre än 1,0 mg/l. 
d) I sig långsamt biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en BCF lika med eller högre 
än 500 och en NOEC lika med eller lägre 
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än 0,1 mg/l. 
e) I sig adaptiva eller ofullständigt 
biologiskt nedbrytbara ämnen med en BCF 
lika med eller högre än 2 000 och en 
NOEC lika med eller lägre än 0,01 mg/l.
f) I sig med lätthet biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en BCF lika med eller högre 
än 2 000 och en NOEC lika med eller lägre 
än 0,01 mg/l.
7. Ämnen med medelhög farlighetsgrad
Ämnen som uppfyller något av 
nedanstående kriterier skall anses som 
ämnen med medelhög farlighetsgrad:
a) Inte i sig biologiskt nedbrytbara ämnen 
med en BCF lägre än 500 och en NOEC 
högre än 0,01 mg/l och lika med eller lägre 
än 0,1 mg/l.
b) Inte i sig biologiskt nedbrytbara ämnen 
med en BCF lägre än 2 000 och en NOEC 
högre än 0,1 mg/l och lika med eller lägre 
än 1,0 mg/l.
c) Inte i sig biologiskt nedbrytbara ämnen 
med en BCF mellan 2 000 och 4 999 och en 
NOEC högre än 1,0 mg/l.
d) I sig långsamt biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en BCF lägre än 500 och en 
NOEC lika med eller lägre än 0,1 mg/l.
e) I sig långsamt biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en NOEC högre än 0,1 mg/l 
och lika med eller lägre än 1,0 mg/l.
f) I sig långsamt biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en BCF lika med eller högre 
än 2 000 och en NOEC högre än 1,0 mg/l.
g) I sig adaptiva eller ofullständigt 
biologiskt nedbrytbara ämnen med en BCF 
lika med eller högre än 2 000 och en 
NOEC lika med eller lägre än 0,01 mg/l.
h) I sig adaptiva eller ofullständigt 
biologiskt nedbrytbara ämnen med en 
NOEC högre än 0,01 mg/l och lika med 
eller lägre än 1,0 mg/l.
i) I sig med lätthet biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en BCF lägre än 2 000 och en 
NOEC lika med eller lägre än 0,01 mg/l.
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j) I sig med lätthet biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en NOEC högre än 0,01 mg/l 
och lika med eller lägre än 0,1 mg/l.
k) I sig med lätthet biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en BCF lika med eller högre 
än 100 och en NOEC högre än 0,1 mg/l 
och lika med eller lägre än 1,0 mg/l.
8. Ämnen med låg farlighetsgrad
Ämnen som uppfyller något av 
nedanstående kriterier skall anses som 
ämnen med låg farlighetsgrad:
a) Inte i sig biologiskt nedbrytbara ämnen 
med en BCF lägre än 2 000 och en NOEC 
högre än 1,0 mg/l.
b) I sig långsamt biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en BCF lägre än 2 000 och en 
NOEC högre än 1,0 mg/l.
c) I sig adaptiva eller ofullständigt 
biologiskt nedbrytbara ämnen med en 
NOEC högre än 1,0 mg/l.
d) I sig med lätthet biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en BCF lägre än 100 och en 
NOEC högre än 0,1 mg/l och lika med eller 
lägre än 1,0 mg/l.
e) I sig med lätthet biologiskt nedbrytbara 
ämnen med en NOEC högre än 1,0 mg/l.

Or. nl

Motivering

Ämnena måste indelas enligt farlighetsgrad utgående från persistens, bioackumulerbarhet 
och (eko)toxicitet. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 414
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som tillverkar ett 
ämne i mängder på minst 1 ton per år lämna 
in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som tillverkar ett 
ämne med mycket hög farlighetsgrad, 
oavsett tillverkningsmängden, eller ett 
annat ämne i mängder på minst 1 ton per år 
lämna in ett registreringsunderlag till 
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kemikaliemyndigheten.
Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som importerar 
ett ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mängder på minst 1 ton per år lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som importerar 
ett ämne med mycket hög farlighetsgrad, 
oavsett mängden, som sådant eller i en 
beredning, eller ett annat ämne i mängder 
på minst 1 ton per år lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Or. nl

Motivering

I fråga om ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste en riskbedömning kunna göras också 
av mängder som understiger 1 ton per år. Dessa ämnen med mycket hög farlighetsgrad kan 
också i mycket små mängder vålla avsevärd skada på miljön och folkhälsan. (Paket prioritet 
Blokland).

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 415
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som tillverkar ett 
ämne i mängder på minst 1 ton per år lämna 
in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som tillverkar ett 
ämne i mängder på minst 1 ton per år 
ansöka om registrering vid 
kemikaliemyndigheten och i samband med 
detta tillhandahålla alla tillgängliga 
uppgifter. 

Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som importerar 
ett ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mängder på minst 1 ton per år lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som importerar 
ett ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mängder på minst 1 ton per år ansöka om 
registrering vid kemikaliemyndigheten och i 
samband med detta tillhandahålla alla 
tillgängliga uppgifter.

Or. de

Motivering

I enlighet med principen om ett ämne – en registrering, skall data om ämnen registreras per 
ämne och inte per tillverkare/importör. Registranten skall i princip lägga fram alla uppgifter 
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som denne har tillgång till. För att en registrering skall kunna ske måste det åtminstone 
finnas en uppsättning av grundläggande data. 

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 416
ARTIKEL 5, PUNKT 1

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som tillverkar ett 
ämne i mängder på minst 1 ton per år lämna 
in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som tillverkar ett 
ämne i mängder på minst 10 ton per år 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som importerar 
ett ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mängder på minst 1 ton per år lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som importerar 
ett ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mängder på minst 10 ton per år lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 2.2.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 417
ARTIKEL 5, PUNKT 1, STYCKE 2

Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som importerar 
ett ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mängder på minst 1 ton per år lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som importerar 
ett ämne, som sådant, i en beredning eller i 
varor, i mängder på minst 1 ton per år lämna 
in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Or. en

Motivering

Varor utgör en mycket vanlig källa till exponering för kemiska ämnen. Många varor som säljs 
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i EU har importerats. Användningen av ämnen i EU-tillverkade varor omfattas av den 
allmänna registreringsplikten, men inte importerade varor. Det finns ingen anledning att 
begränsa registreringen för ämnen som sådana, som importeras eller i beredningar. 
Importörer av varor skall se till att deras ämnen uppfyller samma krav som de ämnen som 
används i EU-tillverkade varor. Detta skulle skapa rättvisa konkurrensvillkor mellan 
tillverkare i EU och importörer.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 418
ARTIKEL 5, PUNKT 1, STYCKE 2A (nytt)

Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla som tillverkar 
eller importerar en vara som innehåller ett 
ämne, antingen som sådant eller i en 
beredning, i mängder på 1 ton eller mer  
per år, om detta ämne är avsett att avges 
under normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Or. en

Motivering

Det måste finnas lämpliga krav för en vara som avsiktligt avger ett ämne, såsom en 
bläckpatron eller en brandsläckare. Samma bestämmelser bör gälla för dessa ämnen oavsett 
om de är inuti en behållare eller är paketerade och sedan avges. Om detta inte ändras 
kommer kraven för denna kategori produkter att vara lägre.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 419
ARTIKEL 5, PUNKT 1A (ny)

1a. Punkt 1a skall inte gälla för ett ämne 
ingående i en beredning vid en 
koncentration på 0,1 procent eller mindre.

Or. en
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Motivering

REACH måste fungera bättre för importörer som kan ha svårt att få information om ämnen 
som saknar betydelse för beredningen och som skulle kunna leda till oproportionerligt höga 
kostnader. Importörer kan också vara tillverkare eller nedströmsanvändare i EU och betrakta 
beredningar som viktiga ingredienser i sina produkter.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 420
ARTIKEL 5, PUNKT 1A (ny)

1a. En registrering hos 
kemikaliemyndigheten i enlighet med punkt 
1 skall inte göras av ett ämne som ingår i 
en beredning vid en koncentration som är 
mindre än de lägsta av följande:
a) De tillämpliga koncentrationer som 
anges i tabellen i artikel 3.3 i 
direktiv 1999/45/EG.
b) De koncentrationsgränser som anges i 
bilaga I till direktiv 67/548/EEG.
c) De koncentrationsgränser som anges i 
del B i bilaga II i direktiv 1999/45/EG.
d) De koncentrationsgränser som anges i 
del B i bilaga III i direktiv 1999/45/EG.
e) De koncentrationsgränser som anges 
enligt överenskommelse i klassificerings-
och märkningsregistret under avdelning X.
f) 0,1 procent om ämnet uppfyller 
kriterierna i bilaga XII.

Or. en

Motivering

1. I konsekvens med de krav som anges i artikel 13.2 för kemikaliesäkerhetsrapporten 
avseende ämnen som ingår i beredningar.

2. Om det inte finns några gränser som innebär att en beredning kan klassificeras som farlig 
är importörer tvungna att analysera varje beredning eller erhålla relevant information från 
deras leverantörskedja för låga nivåer på förmodligen en oändlig lista med ämnen.
. 
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Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 421
ARTIKEL 5, PUNKT 1A (ny)

1a. Registrering enligt artikel 1 behöver 
inte göras för ämnen som finns i en 
beredning, om ämneskoncentrationen i 
beredningen är lägre än den lägsta 
koncentration i en av följande 
bestämmelser:
a) De tillämpliga koncentrationer som 
anges i tabellen i direktiv 1999/45/EG 
artikel 3.3. 
b) Koncentrationsgränserna i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG.
c) 0,1% då ämnet motsvarar kriterierna i 
bilaga XII.

Or. de

Motivering

Tillämpning av de gränsvärden som anges för ämnen och beredningar i artikel 13. Ifall 
sådana gränsvärden inte tillämpas måste även ytterst ringa värden rapporteras, som inte 
utgör någon miljö- eller hälsorisk. Detta är oproportionerligt. Därför ska det inte vara 
nödvändigt att allra minsta spår av ämnen i beredningar registreras utan enbart sådana 
värden som ligger över en viss koncentrationsgräns.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 422
ARTIKEL 5, PUNKT 3, INLEDNINGEN

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

3. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten för icke-registrerade 
monomerer eller andra icke-registrerade 
ämnen om båda dessa villkor är uppfyllda, 
förutom om sådana monomerer bildas 
under syntesen och inte kan isoleras:

Or. fr
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Motivering

Vissa monomerer bildas på detta sätt och kan därför inte isoleras.

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

Ändringsförslag 423
ARTIKEL 5, PUNKT 3

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

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

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

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

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

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

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

Or. it

Motivering

I texten görs en tydlig åtskillnad mellan registerade och icke-registerade monomerer och 
deras användning vid tillverkning av polymerer. Ändringsförslaget hör ihop med de andra 
ändringsförslagen till artiklarna i avdelning II om registrering av ämnen.
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Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 424
ARTIKEL 5, PUNKT 3, LED B

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

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

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 2.1.

Ändringsförslag från Werner Langen, Françoise Grossetête

Ändringsförslag 425
ARTIKEL 5, PUNKT 3A (ny)

3a. Polymer, som redan anmälts i 
enlighet med direktiv 67/548 EEG, 
skall betraktas som registrerade i 
enlighet med denna avdelning. 
Kemikaliemyndigheten skall inom 
ett år efter det att denna förordning 
trätt i kraft tillhandahålla ett 
registreringsnummer.

Or. de

Motivering

Skydd av nya polymer som redan har registrerats (Langen).

Registreringen av redan anmälda ämnen förblir giltig och undantagsreglerna för 
intermediärer kan tillämpas för monomerer som inte registrerats eller för andra 
icke-registrerade ämnen som innehåller sådana polymer (Grossetête).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 426
ARTIKEL 5, PUNKT 3A (ny)
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3a. Tillverkare eller importörer av 
polymerer skall likaså lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om de 
icke-registrerade monomererna eller de 
andra icke-registrerade ämnena är ämnen 
med mycket hög farlighetsgrad. 

Or. nl

Motivering

I fråga om ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste en riskbedömning kunna göras också 
av mängder som understiger 1 ton per år. Dessa ämnen med mycket hög farlighetsgrad kan 
också i mycket små mängder vålla avsevärd skada på miljön och folkhälsan. (Paket prioritet 
Blokland).

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 427
ARTIKEL 5, PUNKT 4

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skall uppmuntra inlämning av fullständiga uppgifter över ämnen 
mellan 1 och 10 ton.

Det är det första av en stor bunt ändringsförslag genom vilka ett mer flexibelt system inrättas 
för ämnen som skall registreras i mängder av 1–10 ton. Systemet kommer, av hälso- och 
miljöhänsyn, fastställa prioriteringen av ämnen för vilka mer information skall tas fram än 
vad som anges i kommissionens förslag, samtidigt som den totala kostnaden för små och 
medelstora företag minskas, vilket gör att det blir mer proportionerligt.

Det system som här föreslås för ämnen mellan 1 och 10 ton börjar vid registreringen med en 
insamling av all tillgänglig information om faror och viss allmän exponeringsinformation 
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baserad på exponeringskategorier. Dessa två delar av registreringsunderlaget kommer: 

– för det första att hjälpa företag att använda deras tillgängliga uppgifter, granska 
uppgifterna och dra lämpliga slutsatser om riskhantering som leder till kvalitativt bättre 
säkerhetsdatablad för ämnen som klassificeras som farliga. Detta kommer att öka hälso- och 
miljöskyddet i jämförelse med i dag,

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

För att inlämning av all tillgänglig information skall uppmuntras kommer inte någon 
registreringsavgift att krävas för fullständiga uppgifter om faror i enlighet med den ändrade 
bilagan V, inbegripet information om akut toxicitet och biologisk nedbrytning, vilket enligt 
kommissionens förslag inte är ett krav.

Under andra fasen av det föreslagna systemet för 1–10 ton kommer kemikaliemyndigheten att 
göra en screening på de inlämnade registreringsunderlagen som inte innehåller all den 
information som anges i den ändrade bilagan V och som krävs för att identifiera ämnen som 
kan medföra en hög risk. Screeningkriterier fastställs i dessa ändringsförslag och ytterligare 
kriterier kan läggas till i ett senare skede av kemikaliemyndigheten. För de ämnen som 
identifieras genom denna screening skall den information om faror som fattas för att 
uppgifterna enligt bilaga V skall vara fullständiga tas fram och kostnaden för detta kommer 
att delas. För ämnen som inte identifieras vid en screening kommer inte sådan information att 
krävas.

Följaktligen kommer systemet att kräva mer information om ämnen med farliga egenskaper 
och göra att det slösas mindre med knappa resurser på andra ämnen som utgör en betydligt 
mindre risk. På så sätt används resurserna på ett bättre sätt. 

Dessa ändringsförslag har inspirerats av de centrala idéerna i det förslag som utarbetats av 
Malta och Slovenien och skall betraktas som en fortsättning på den strategi som föreslogs för 
volymmängderna 10–100 ton samt över 100 ton inom det övergripande målet för hållbar 
utveckling.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Ändringsförslag 428
ARTIKEL 5, PUNKT 4, STYCKE 1A (nytt)

Avgiften skall vara proportionell i 
förhållande till typen av 
registreringsunderlag.

Or. it
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Motivering

För att bördan inte skall bli för stor för små och medelstora företag bör storleken på den 
avgift som registreringsmyndigheten fastställer stå i proportion till uppgifterna i 
registreringsunderlaget. Ändringsförslaget hör ihop med de andra ändringsförslagen till 
artiklarna i avdelning II om registrering av ämnen.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 429
ARTIKEL 5, PUNKT 4A (ny)

4a. Alla registreringsunderlag skall 
genomgå en oberoende granskning innan 
de lämnas till kemikaliemyndigheten, och 
granskningsrapporten skall lämnas till 
kemikaliemyndigheten tillsammans med 
registreringsunderlaget. Syftet med denna 
granskning är att säkra 
registreringsunderlagets fullständighet och 
goda kvalitet. Granskningen skall 
genomföras av en organisation som är 
oberoende av registranten. Kostnaden skall 
dock betalas av registranten. 
Kemikaliemyndigheten skall utforma 
riktlinjer för denna kvalitetsgranskning.

Or. en

Motivering

Det finns för närvarande ingen obligatorisk granskning av kvaliteten och innehållet i 
registreringsunderlagen, eftersom kemikaliemyndigheten endast kontrollerar att de är 
fullständiga (artikel 18.2) Om behöriga myndigheter i medlemsstaterna nyligen gjort en 
granskning i vilken man konstaterat att endast 31 procent av säkerhetsdatabladen är helt 
korrekta anser vi att det är viktigt med en oberoende granskning innan dokumenten lämnas 
in. På det sättet får man en garanti för att registreringsunderlagen är korrekta.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 430
ARTIKEL 5A (ny)

Artikel 5a
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Anmälan av lågvolymkemikalier 
1. Alla som tillverkar eller importerar ett 
ämne i mängder mellan 10 kg och 1 ton per 
år skall lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten för detta ämne.
2. En anmälan av ett ämne i mängder 
mellan 10 kg och 1 ton per år skall 
innehålla all nedanstående information i 
det formulär som myndigheten fastställer i 
enlighet med artikel 108 om tillverkaren 
kan tillhandahålla den utan att genomföra 
ytterligare tester:
a) tillverkarens namn och adress i enlighet 
med avsnitt 1 i bilaga IV,
b) ämnets identitet i enlighet med avsnitt 
2.1. i bilaga IV,
c) ämnets klassificering,
d) all tillgänglig information om ämnets 
fysikalisk-kemiska egenskaper och hälso-
eller miljöegenskaper.

Or. en

Motivering

Ett anmälningskrav för ämnen mellan 10 kg och 1 ton per år bör ingå i REACH så att man 
verkligen känner till alla ämnen som tillverkas och den information som finns tillgänglig om 
dessa. Som REACH ser ut i dag skulle vi bara känna till omkring 30 000 ämnen som tillverkas 
i mängder på mer än ett 1 ton. I EINECS förteckning över ämnen finns det mer än 100 000.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 431
ARTIKEL 6

Artikel 6 utgår
Allmän registreringsplikt för ämnen som 

ingår i varor
1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa 
varor lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga 
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följande villkor är uppfyllda:
a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år när varje varutyp beaktas 
separat.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Ämnet är avsett att avges under normala 
och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.
2. Producenter eller importörer av varor 
skall till kemikaliemyndigheten anmäla alla 
ämnen som ingår i dessa varor i enlighet 
med punkt 3 om samtliga följande villkor 
är uppfyllda:
a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.
3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:
a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
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e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.
4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.
5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen 
som redan registrerats för denna 
användning av en aktör längre upp i 
distributionskedjan.
6. Punkterna 1–4 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.3.
7. Åtgärder för genomförandet av 
punkterna 1–6 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Or. en

Motivering

Hänger ihop med ändringsförslaget som inför nya artiklar till artikel 5.1 av samma författare. 

De bestämmelser som föreslås till artikel 6 är faktiskt endast relevanta för importerade varor 
eftersom användningen av ämnen i EU-tillverkade varor redan omfattas av de allmänna 
registreringskraven. Bestämmelserna för importörer är mycket svaga, oklara samt skapar 
orättvisa konkurrensvillkor mellan importörer och tillverkare inom EU, eftersom importörer 
kan utnyttja den registrering som görs av tillverkare inom EU, och bestämmelserna gäller 
först efter 11 år. Denna artikel skall därför utgå, samtidigt som ett allmänt krav tillkommer 
om att registrera ämnen i varor.

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

Ändringsförslag 432
ARTIKEL 6

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
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villkor är uppfyllda: villkor är uppfyllda:
a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt
överstiger 1 ton per producent eller importör 
per år när varje varutyp beaktas separat.

a) Mängden av ämnet i varje vara överstiger 
1 ton per producent eller importör per år.

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

b) Koncentrationen av ämnet överstiger 0,1 
viktprocent av varje komponent i varje 
vara.

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

c) Ämnet är inte undantaget från 
registreringsskyldigheten.

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

2. Punkt 1 skall inte tillämpas på ämnen 
som redan har registrerats för användning 
vid tillverkningen av en vara av en aktör 
längre upp i distributionskedjan.

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.
3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:

3. Ämnen, beredningar och varor som inte 
uppfyller bestämmelserna i punkt 1 får inte 
tillverkas eller importeras.

a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
e) En kortfattad beskrivning av varans 
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användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.
4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.

4. Villkoren i artikel 21.1 till 21.3 skall 
tillämpas på punkt 1 i denna artikel.

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

5. Bestämmelser för genomförandet av 
punkt 1 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

6. Punkterna 1–4 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.3.
7. Åtgärder för genomförandet av 
punkterna 1–6 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Or. it

Motivering

Kommissionens text ger de europeiska tillverkarna ett dåligt skydd mot illojal konkurrens från 
utomeuropeiska länder. Import av vissa varor och ämnen som inte omfattas av samma 
bestämmelser som gäller för motsvarande produkter som tillverkas i EU gynnas därmed, 
eftersom en importerad produkt i och med lägre krav blir billigare och kan tillverkas utifrån 
ett bredare spektrum av råvaror.

Therefore, the 'hidden' substances in articles should be regulated in the same way as the 
declared substances, which means that there should also be a reference to the quantity of a 
substance in each article and to the 0.1% criterion.
Furthermore, REACH's scope should not be confined to substances classified as dangerous in 
accordance with Directive 67/548/EEC and those released under 'reasonably foreseeable 
conditions'.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 433
ARTIKEL 6

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor
lämna in ett registreringsunderlag till 

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i varorna 
lämna in ett registreringsunderlag till 
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kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

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

a) Mängden av ämnet i varje vara överstiger 
1 ton per producent eller importör per år. 

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

b) Ämneskoncentrationen överstiger 
0,1 viktprocent av varje beståndsdel av 
varan. 

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

c) Ämnet är inte undantaget från 
registreringsplikten. 

2. Producenter eller importörer av varor 
skall till kemikaliemyndigheten anmäla alla 
ämnen som ingår i dessa varor i enlighet 
med punkt 3 om samtliga följande villkor 
är uppfyllda:
a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.
3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:
a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
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e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.
4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.

4. 

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

2. Punkt 1 skall inte gälla ämnen som redan 
registrerats för användning i 
framställningen av varan av en aktör längre 
upp i distributionskedjan.

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

3. Varor som inte uppfyller kraven i artikel 
1 får varken tillverkas eller importeras. 

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

4. De i artiklarna 21.1–21.3 fastställda 
tidsfristerna är tillämpliga på punkt 1. 

Or. de

Motivering

Artikel 6 i kommissionens förslag erbjuder EU:s bearbetningsindustri enbart ett blygsamt 
skydd mot illojal konkurrens utifrån. Eftersom en likvärdig importerad vara inte behöver 
uppfylla lika strikta villkor kommer den inte enbart att bli billigare utan kan även tillverkas 
med användning av ett större urval av råmaterial. 

Genom detta ändringsförslag upprättas ett sunt handelsklimat för företag inom och utanför 
EU och högsta tänkbara skydd för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 434
ARTIKEL 6

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten

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

a) om ämnet i dessa varor totalt överstiger 1 
ton per producent eller importör per år,
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per år när varje varutyp beaktas separat.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.

b) om ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG och

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

c) om varans funktion kräver att ämnet 
avges.

2. Producenter eller importörer av varor 
skall till kemikaliemyndigheten anmäla alla 
ämnen som ingår i dessa varor i enlighet 
med punkt 3 om samtliga följande villkor 
är uppfyllda:
a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.
3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:
a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.



AM\565897SV.doc 31/1 PE 357.817v01-00

SV

4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.
5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen som 
redan registrerats för denna användning av 
en aktör längre upp i distributionskedjan.

2. Punkt 1 skall inte gälla ämnen som 
vederbörligen registrerats för denna 
användning.

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

3. Punkt 1 skall gälla tre månader efter den 
tidsfrist som anges i artikel 21.3.

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

4. Åtgärder för genomförandet av 
punkterna 1–3 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Or. en

Motivering

De åtaganden som gäller för tillverkare eller importörer av varan måste klargöras så att de 
omständigheter som skall beaktas för att fastställa huruvida ett ämne avges ”avsiktligt” är 
klara. Definitionen ”användning” i förslaget till förordning är så omfattande att mer eller 
mindre all verksamhet som kan förknippas med varan, såsom slutanvändning av en förbrukad 
vara, missbruk av varan, reparationer och olika typer av användning som det varnas för 
kanske måste beaktas om formuleringen ”normala och rimligen förutsebara” skall behållas. 

I avsnitt 6.2 krävs en anmälan för ämnen som avges oavsiktligt från varor om vissa villkor 
uppfylls. Alla ämnen som avges oavsiktligt från varor är många och kommer innebära 
omfattande, tidskrävande och kostsamma analyser, och ändå inte leda till någon större 
minskning av hälso- och miljöeffekterna.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 435
ARTIKEL 6

Allmän registreringsplikt för ämnen som 
ingår i varor

Registreringsplikt för ämnen som ingår i 
varor

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa 
varor lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

Kravet att tillhandahålla uppgifter 
beträffande vissa ingående ämnen gäller de 
varor som är förtecknade i bilaga XX. 
Information måste tillhandahållas enbart 
om ämnen som uppräknas i bilaga YY. I 
förekommande fall skall uppgifter om 
ämnen som ingår i dessa speciella varor 
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delges genom hela distributionskedjan och 
göras tillgängliga för allmänheten via 
Internet eller genom märkning på 
ifrågavarande vara.

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år när varje varutyp beaktas 
separat.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Ämnet är avsett att avges under normala 
och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.
2. Producenter eller importörer av varor 
skall till kemikaliemyndigheten anmäla alla 
ämnen som ingår i dessa varor i enlighet 
med punkt 3 om samtliga följande villkor 
är uppfyllda:
a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.
3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:
a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
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med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.
4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.
5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen 
som redan registrerats för denna 
användning av en aktör längre upp i 
distributionskedjan.
6. Punkterna 1–4 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.3.
7. Åtgärder för genomförandet av 
punkterna 1–6 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Or. de

Motivering

Det dyra – men sannolikt ineffektiva – registreringsförfarandet för vissa ämnen i varor bör 
ersättas genom ett krav på märkning eller offentliggörande som skall tillämpas enbart för 
vissa varor och vissa ämnen.

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

Ändringsförslag 436
ARTIKEL 6

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

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

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller importör 
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per år när varje varutyp beaktas separat. per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.

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

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

c) Ämnet är avsett att avges under normala 
och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.
ca) Ämnet finns i varan vid 
koncentrationer som överstiger de lägsta av 
följande koncentrationsgränser:
i) De tillämpliga koncentrationer som 
anges i tabellen i artikel 3.3 i direktiv 
1999/45/EG.
ii) De koncentrationsgränser som anges i 
bilaga I till direktiv 67/548/EEG.
iii) De koncentrationsgränser som anges i 
del B i bilaga II i direktiv 1999/45/EG.
iv) De koncentrationsgränser som anges i 
del B i bilaga III i direktiv 1999/45/EG.
v) De koncentrationsgränser som anges 
enligt överenskommelse i klassificerings-
och märkningsregistret under avdelning X.
vi) 0,1 procent om ämnet uppfyller 
kriterierna i bilaga XII.

2. Producenter eller importörer av varor 
skall till kemikaliemyndigheten anmäla alla 
ämnen som ingår i dessa varor i enlighet 
med punkt 3 om samtliga följande villkor 
är uppfyllda:
a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.



AM\565897SV.doc 35/1 PE 357.817v01-00

SV

3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:
a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.
4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.
5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen som 
redan registrerats för denna användning av 
en aktör längre upp i distributionskedjan.

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

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

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

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

4. Åtgärder för genomförandet av 
punkterna 1–3 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om ämnen i färdiga varor är en känslig fråga eftersom de kommer vara 
avgörande för konkurrensförmågan hos europeiska nedströmsanvändare. Med tanke på 
Lissabonagendan och vikten av att garantera ett högt miljöskydd måste artikel 6 ändras.

Kommissionens förslag leder till handelshinder och ger starka skäl till att vilja flytta 
tillverkningen av varor utanför EU.

Med detta ändringsförslag skapas överensstämmelse mellan bestämmelserna i artikel 6 och 
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kraven för ämnen och ämnen i beredningar (artikel 13.7) och kraven för godkännande 
(artikel 53.7) i REACH och de tröskelvärden som införlivats i annan gemenskapslagstiftning 
där liknande tröskelsvärden tillämpas (67/548/EEG, 1999/45/EG).

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 437
ARTIKEL 6

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen i dessa varor lämna in 
ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

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

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

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

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

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

c) Ämnet är avsett att avges under normala 
och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.
ca) Ämnet har inte registrerats för denna 
användning av någon annan aktör i 
leverantörskedjan.

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

2. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
om att tillverkare eller importörer av varor
skall lämna in ett registreringsunderlag i 
enlighet med denna avdelning för alla 
ämnen i dessa varor, om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

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

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

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

b) Kemikaliemyndigheten har skäl att 
misstänka att

i) ämnet avges från varan, och
ii) ämnet som avges från varan utgör en 
risk för människors hälsa eller för miljön.

c) Producenten eller importören vet eller c) Ämnet har inte registrerats för 
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får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.

användningen i fråga.

d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.
3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:
a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.
4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.
5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen 
som redan registrerats för denna 
användning av en aktör längre upp i 
distributionskedjan.
6. Punkterna 1–4 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

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

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

4. Åtgärder för genomförandet av 
punkterna 1–4 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Or. en
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Motivering

Formuleringen i förslaget är oklar när det gäller ett visst ämne ”som ingår” i en vara eller 
ett ämne ”i” en vara. Sådan formulering måste var konsekvent och ”som ingår” stryks därför 
och texten blir härigenom tydligare. Termen ”varutyp” är inte definierad i förslaget och bör 
därför utgå för att undvika juridisk osäkerhet. Genom tillägget till artikel 6.1 framgår det att 
information om ämnen i varor meddelas nedåt i leverantörskedjan om ämnet skall användas 
för tillverkning av en vara. Detta skall anges i artikel 6.1 snarare än i artikel 6.5.

Artikel 6.2 handlar om ämnen som oavsiktligt har avgivits från varor. I kommissionens 
förslag blir kemikaliemyndighetens beslut att begära ett registreringsunderlag, dvs, att få mer 
information om något oklart, avhängigt av ett klagomål från tillverkaren själv eller 
importören själv på varorna i artikel 6.2. Kemikaliemyndigheten borde ha rätt att begära 
denna information vid misstanke om risk (detta garanterar också överensstämmelse med 
världshandelsorganisationens bestämmelser). En anmälan är i sådana situationer onödig.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 438
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
om att producenter eller importörer av 
varor skall registrera alla ämnen i dessa 
varor i enlighet med denna avdelning om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:

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

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

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

b) Kemikaliemyndigheten har skäl att 
misstänka att

i) ämnet avges från varan och
ii) ämnet som avges från varan utgör en 
risk för människors hälsa eller miljön.

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

c) Ämnet har inte registrerats för den 
berörda användningen.

Or. sv



AM\565897SV.doc 39/1 PE 357.817v01-00

SV

Motivering

Utifrån den kunskap som kemikaliemyndigheten nu samlar in är det mer effektivt att 
kemikaliemyndigheten gör bedömningar av vilka varor som skall omfattas av registrering. 
Genom att lägga bevisbördan på kemikaliemyndigheten bör vi dessutom kunna uppfylla våra 
skyldigheter inom WTO.

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries

Ändringsförslag 439
ARTIKEL 6, PUNKT 1

Allmän registreringsplikt för ämnen som 
ingår i varor

Allmän anmälningsplikt för godkända
ämnen som ingår i varor

1. Producenter eller importörer av varor
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

1. Producenter av en varutyp skall i enlighet 
med punkt 2 anmäla till 
kemikaliemyndigheten alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som ligger över en 
lägsta koncentrationsgräns, om de 
uppfyller kriterierna som anges i artikel 54 
a–e eller har identifierats i enlighet med 
artikel 54 f.

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år när varje varutyp beaktas 
separat.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Ämnet är avsett att avges under normala 
och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

Or. en

Motivering

Artikel 6 bör innehålla en rättslig ram för utarbetande av fungerande instrument som kan 
hantera användningen av ämnen med farliga egenskaper i konsumentvaror. Istället för att 
fastställa om huruvida, och i vilken utsträckning de ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 
54 avges eller kan komma att avges och få negativa hälso- och miljöeffekter bör man i 
REACH inrikta sig på att hantera användningen av dessa ämnen som ingår i konsumentvaror, 
oavsett antal ton och varans ursprung. Anmälningsförfarandet bör tillämpas 6 år efter att 
REACH har trätt i kraft och utgå från anteckningarna om riktlinjer, som kommer att fasas in 
på frivillig basis 3 år efter att REACH har trätt i kraft. Varutypen och lägsta 
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koncentrationsgränserna skall tas upp och definieras i anteckningarna om riktlinjer. Skälet 
till dessa riktlinjer och målet för anmälningsförfarandet är att fylla de kunskapsluckor som 
finns i dag (det finns ytterst knapp information tillgänglig genom hela produktens 
saluföringskedja) och tillhandahålla en överblick över användningen av ämnen med farliga 
egenskaper enligt varukategori.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 440
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

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

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

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

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

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

c) Ämnet förekommer i koncentrationer 
över 0,1 procent i dessa varor eller i 
homogena material som ingår i dessa 
varor.

Or. en

Motivering

Varor utgör en betydande källa för exponering för kemikalier. Användningen av farliga 
ämnen i varor bör vara föremål för registreringskraven. Hänvisningen till varutyp är inte 
godtagbar eftersom den är väldigt otydlig (t.ex. stol med armstöd mot stol utan armstöd -– är 
det fråga om en varutyp eller två?). Den totala mängden importerade varor är den enda 
tydliga hänvisningen. Denna bas har också valts för ämnen och beredningar. Begränsningen 
av registreringskraven till farliga ämnen i varor som är avsedda att avges är för snäv 
eftersom knappast några varor uppfyller dessa krav. Alla farliga ämnen som förekommer i 
varor över en viss koncentrationsgräns bör registreras 

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 441
ARTIKEL 6, PUNKT 1
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1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

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

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

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

b) Ämnet uppfyller kriterierna som anges i 
artikel 54 a–e eller har identifierats i 
enlighet med artikel 54 f.

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

Or. en

Motivering

För att undvika en situation där tillverkare av varor i EU missgynnas konkurrensmässigt i 
förhållande till de som importerar varor till EU måste man införa begränsade 
registreringskrav i REACH för ämnen i dessa artiklar.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 442
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga 
följande villkor är uppfyllda:

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten, om ämnet i dessa 
varor i ackumulerad mängd överstiger 1 ton 
per producent eller importör per år .

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller importör 
per år när varje varutyp beaktas separat.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Ämnet är avsett att avges under normala 
och rimligen förutsebara 
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användningsförhållanden.

Or. en

Motivering

Den svagaste delen är att det kemiska ämnet har en gräns på 1 ton för varje varutyp. Detta 
kommer att leda till en juridisk mardröm vid varje försök till tillämpning, eftersom importörer 
kommer att kunna dela upp sin import på flera varutyper (röda stolar, blå stolar) och hävda 
att gränsen på 1 ton inte har överskridits för någon enskild varutyp. Vi anser att folkhälsan 
och miljön skulle skyddas bättre om registreringsgränsen för ämnen i importerade varor 
räknades ut per importör snarare än per varutyp, såsom det är för ämnen och beredningar 
(Jørgensen m. fl). 

Folkhälsan och miljön skulle skyddas bättre om registreringsgränsen bestäms efter 
ackumulerade importerade mängder för varje importör snarare än efter mängd per varutyp. 
Om kravet för ett ämne som avges från varan skulle tas bort skulle bestämmelsen lättare 
kunna tillämpas och den rättsliga säkerheten skulle öka. Avslutningsvis bör 
tillämpningsområdet vid registreringen av ämnen i importerade varor stämma överens med 
det som fastställts för ämnen som tillverkats i EU (Ferreira m.fl.).

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 443
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

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

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

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

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

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

Or. el
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Motivering

Genom ändringsförslaget garanteras enstaka import av små mängder och undviks 
missförstånd när det gäller definitionerna.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Ändringsförslag 444
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

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

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

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

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

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

c) Ämnet avges under normala och rimligen 
förutsebara användningsförhållanden på 
grund av en särskild avsiktlig funktion hos 
varan.
ca) Ämnen finns i varan i koncentrationer 
som överensstämmer med eller överstiger 
den lägsta av följande:
i) De koncentrationer som anges i bilaga I i 
direktiv 67/548/EG.
ii) De koncentrationer som anges i del A 
och B i bilaga II till direktiv 1999/45/EG 
om ingen koncentrationsgräns för ämnet i 
beredningar finns angivet i bilaga I till 
direktiv 67/548/EG.
iii) 0,1 procent, om ämnet uppfyller 
kriterierna i bilaga XII.

Or. en

Motivering

1 a) Eftersom varutyp som term inte definieras kommer denna term endast att orsaka rättslig 
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osäkerhet.

1 c) Den alternativa formuleringen definierar tydligare bestämmelsens tillämpningsområde.

1 ca) Eftersom det inte finns några mängdkriterier betyder det att spårmängderna av ett 
klassificerat ämne måste beaktas. En tillverkare/importör måste alltså känna till alla ämnen 
som teoretiskt sett kan finnas vid den lägsta koncentrationen i samtliga varor. Detta skulle 
betyda att artikel 6 inte alls fungerar, eftersom tillverkare/importörer inte skulle ha denna 
information och myndigheterna inte skulle kunna kontrollera spårmängderna i de miljontals 
varor som importeras till EU. En tröskel måste införas för att artikeln skall fungera. 
Uttalanden är begränsade till ämnen vars koncentration överstiger tröskeln. Detta ligger i 
linje med det nuvarande direktivet om beredningar (1999/45/EG) och med REACH-projektet i 
sig (artikel 13.2 och artikel 53.7) för ämnen i beredningar (registrering) och ämnen som kan 
utgöra en risk (godkännande). Genom artikel 13.2 och artikel 53.7 tillämpas redan de 
föreslagna trösklarna för att fastställa att ett ämne i en beredning som understiger sådana 
gränser inte längre utgör någon fara (varför skall detta inte gälla artiklarna?).

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 445
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED A

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

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 10 ton per producent eller 
importör. Varor som liknar varandra 
beroende på ämnesegenskaperna hos de 
ämnen de innehåller kan bedömas 
gemensamt i registreringsunderlaget. 

Or. de

Motivering

1. Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 2.1.

2. I stället för att införa ett nytt oklart begrepp (varutyp) bör man i standardiseringssyfte 
införa en gemensam bedömning av liknande ämnen i registreringsunderlaget.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 446
ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED A

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

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller importör 
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per år när varje varutyp beaktas separat. per år när varje varutyp beaktas separat eller 
ämnen med mycket hög farlighetsgrad 
används.

Or. nl

Motivering

När ämnen med mycket hög farlighetsgrad används i varor gäller också en allmän 
anmälningsskyldighet. Farlighetsgraden måste också meddelas. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Ändringsförslag 447
ARTIKEL 6, PUNKT 1A (ny)

1a. Punkt 1 a skall inte omfatta ämnen som 
utgör ingredienser som tillsatts i 
tobaksvaror enligt den betydelse som anges 
i artikel 2.1 och artikel 2.5 i 
direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar som gäller tillverkning, 
presentation och försäljning av 
tobaksvaror.

Or. en

Motivering

Den vanliga mängdbegränsningen på 1 ton för kemiska ämnen skall inte gälla för ämnen som 
tillsätts i tobak. Annars kan tillverkare kringgå registreringsplikten genom att anpassa sina 
produktionssystem och bara använda ämnen och deras derivat vars volym uppgår till mindre 
än 1 ton. Exponeringsscenariot och den skadliga effekten av dessa ämnen är därför skäl till 
varför mängdbegränsningen skall tas bort för ämnen som tillsätts tobak och tobaksvaror.
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Ändringsförslag från Miroslav Ouzký, Chris Davies, Frédérique Ries, Evangelia Tzampazi, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller,  Christofer Fjellner, Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann, Satu Hassi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 

Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ändringsförslag 448
ARTIKEL 6, PUNKT 2

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Papper och pappersåtervinning kommer inte att kunna uppfylla kraven i artikel 6.2 för alla 
återstående ämnen som eventuellt finns kvar i papperet, eftersom alla pappersbuntar skulle 
vara tvungna att testas på eventuella föroreningar som kan uppfylla kriterierna i artikel 6.2. 
Det är varken tekniskt eller ekonomiskt genomförbart. Det verkar som man i 
REACH-förordningen antar att tillverkare av varor hanterar standardiserade produkter 
(vilket antyds genom referensen till ”varutyp” i artikel 6.1. Sammansättningen i pappersvaror 
varierar dock ofta (Ouzky).

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 6.1 (Davies, Ries).

Det skapar förvirring och missförstånd avseende definitionerna (Tzampazi).

Utifrån den kunskap som kemikaliemyndigheten nu samlar in är det mer effektivt att 
Kemikaliemyndigheten gör bedömningar av vilka varor som skall omfattas av registrering. 
Genom att lägga bevisbördan på kemikaliemyndigheten kommer vi dessutom kunna uppfylla 
våra skyldigheter inom WTO (Fjellner).
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Tillämpningen av bestämmelserna om registrering av ämnen som ingår i importerade varor 
kommer att förenklas för importörer och tillverkare om skillnaden mellan varor som 
innehåller ”ämnen som är avsedda att avges från varor” och de varor som innehåller ämnen 
om vilka ”producenten eller importören vet eller får veta att ämnet sannolikt avges” tas bort. 
Producenter, importörer, distributörer och detaljhandlare kommer alla gynnas av att den 
rättsliga säkerheten stärks (Ferreira, Lienemann).

Många varor kan avge farliga kemiska ämnen. De befintliga bestämmelserna i REACH om 
sådana varor är mycket svaga - det är som om man skulle säga: ”Om det föreligger vägande 
skäl för en begränsning, vänligen anmäl detta”. Detta innebär inte tillräckligt skydd för 
människors hälsa och miljön. Dessutom är villkoret om eventuella skadliga följder alldeles 
för subjektivt och kontroversiellt för att det skall kunna vara till någon nytta. Varor utgör en 
betydande källa för exponering för kemikalier. Användningen av farliga ämnen i varor bör 
omfattas av registreringsplikten som avses i ändringsförslaget till artikel 6.1 (Hassi).

Punkterna 2 och 4 fungerar inte i praktiken och är heller inte genomförbara. Kraven är för 
vaga (t.ex. ”får veta” och ” sannolikt avges”) (Oomen-Ruijten m.fl.).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 449
ARTIKEL 6, PUNKT 2, LED A

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

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller importör 
per år eller ämnen med mycket hög 
farlighetsgrad används.

Or. nl

Motivering

När ämnen med mycket hög farlighetsgrad används i varor gäller också en allmän 
anmälningsskyldighet. Farlighetsgraden måste också meddelas. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 450
ARTIKEL 6, PUNKT 2, LED C OCH D

c) Producenten eller importören vet eller får 
veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.

c) Producenten eller importören vet eller får 
veta att ämnet sannolikt avges, även om 
detta inte är en avsiktlig funktion hos varan.

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

Or. en

Motivering

Det sista villkoret kan inte tillämpas i praktiken och skall därför utgå. Det är inte rimligt att 
utgå ifrån att importören kan bedöma om den mängd som avges kommer att skada 
människors hälsa eller miljön.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Satu Hassi, Evangelia 
Tzampazi, Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann,  Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 

Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-
Schoepges

Ändringsförslag 451
ARTIKEL 6, PUNKT 3

3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:

utgår

a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.

Or. en

Motivering

Eftersom användningen av farliga ämnen i varor skall uppfylla registreringskraven som avses 
i ändringsförslaget till artikel 6.1 fyller denna bestämmelse inte längre någon funktion 
(Hassi).

Det skapar förvirring och är onödigt (Tzampazi).
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Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 6.2 (Ferreira, 
Lienemann).

Punkterna 2 och 4 fungerar inte i praktiken och är heller inte genomförbara. Kraven är för 
vaga (t.ex. ”får veta” och ” sannolikt avges”) (Oomen-Ruijten m.fl.).

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries

Ändringsförslag 452
ARTIKEL 6, PUNKT 3, INLEDNINGEN OCH LED A

3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande information 
i det formulär som myndigheten fastställer i 
enlighet med artikel 108:

3. Om villkoren i punkt 1 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande information 
i det formulär som myndigheten fastställer i 
enlighet med artikel 108:

a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.

a) Namn och kontaktuppgifter.

Or. en

Motivering

Enligt ändringsförslaget till artikel 6.1 skall målet för REACH vara att skapa en ram för att 
kunna kontrollera användningen av kemiska ämnen som uppfyller kriterierna som avses i 
artiklarna 54 a–e i REACH eller som har identifierats i enlighet med artikel 54 f, och som 
ingår i varor oavsett om varan har tillverkats i EU eller importerats till den gemensamma 
marknaden.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 453
ARTIKEL 6, PUNKT 3, LED F

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

f) Ämnets mängdintervall, 0–1 ton, 1–
10 ton, 10–100 ton samt mer än 1 000 ton.

Or. nl

Motivering

Det blir fullständigare om alla mängdintervall finns med. (Paket prioritet Blokland).
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 454
ARTIKEL 6, PUNKT 3, LED FA (nytt)

fa) Farlighetsgrad.

Or. nl

Motivering

Farlighetsgraden måste också anmälas till kemikaliemyndigheten. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Evangelia Tzampazi, Satu 
Hassi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola,

Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 455
ARTIKEL 6, PUNKT 4

4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 6.2 (Ferreira, 
Lienemann).

Det skapar förvirring och är onödigt (Tzampazi).

Eftersom användningen av farliga ämnen i varor skall uppfylla registreringskraven som avses 
i ändringsförslaget till artikel 6.1 fyller denna bestämmelse inte längre någon funktion 
(Hassi).

Punkterna 2 och 4 fungerar inte i praktiken och är heller inte genomförbara. Kraven är för 
vaga (t.ex. ”får veta” och ”sannolikt avges”) (Oomen-Ruijten m.fl.)
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Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries

Ändringsförslag 456
ARTIKEL 6, PUNKT 4

4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller importörer 
av varor, i enlighet med denna avdelning 
skall registrera alla ämnen som ingår i dessa 
varor och som anmälts i enlighet med 
punkt 3.

4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller importörer 
av varor, i enlighet med denna avdelning 
skall registrera alla ämnen som ingår i dessa 
varor om följande villkor är uppfyllda:

a) Ett ämne ingår i varan.
b) Kemikaliemyndigheten har skäl att 
misstänka att
i) ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt ämne i enlighet 
med direktiv 67/548/EEG,
ii) ämnet avges,
iii) ämnet som avges från varan utgör en 
risk för människors hälsa och för miljön,
c) Ämnet har inte registrerats för 
användningen i fråga.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall fungera som ett slags säkerhetsklausul för att se till att 
kemikaliemyndigheten har rätt att begära information om och registreringsunderlag för 
användning i en vara av ett oregistrerat ämne som har klassificerats som farligt, och som när 
det avges utgör en risk för antingen människors hälsa eller miljön.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Ändringsförslag 457
ARTIKEL 6, PUNKT 5

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

5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen som 
redan registrerats för denna användning av 
en aktör längre upp i distributionskedjan 
eller som har undantagits från 
registreringsplikten enligt bilaga III.
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Or. en

Motivering

Bestämmelsen anpassas till registreringskraven för ämnen och för ämnen i beredningar som 
gäller för de som tillverkar varor i EU. Har samband med ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Satu Hassi

Ändringsförslag 458
ARTIKEL 6, PUNKT 5

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

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

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med ändringsförslaget till artikel 6.2-4 (Ferreira, Lienemann).

Det är även i linje med de ändringsförslag som innebär att punkt 2, 3 och 4 utgår (Hassi).

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries

Ändringsförslag 459
ARTIKEL 6, PUNKT 5

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

5. Punkterna 1–3 skall inte gälla ämnen som 
redan anmälts för denna användning av en 
aktör längre upp i distributionskedjan.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med tidigare ändringsförslag till artikel 6.1.

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries

Ändringsförslag 460
ARTIKEL 6, PUNKT 6
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6. Punkterna 1–4 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

6. Punkterna 1–3 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.4. 
Sektorsspecifika riktlinjer skall fasas in på 
frivillig basis 3 år innan punkterna 1–3 
börjar tillämpas.

Or. en

Motivering

I syfte att åstadkomma ett fungerande system för att hantera användningen av godkända 
kemiska ämnen i distributionskedjan för varor är det nödvändigt att tillämpa en stegvis 
strategi. Den information som har samlats in vid utarbetandet av sektorsspecifika riktlinjer 
såväl som infasningen kommer att fungera som en språngbräda för vidare utveckling inom 
detta komplexa område som användning av kemiska ämnen i konsumentartiklar utgör. Detta 
ändringsförslag är en garanti för att de sektorsspecifika anteckningarna om riktlinjer kommer 
att fasas in under en treårsperiod innan artikel 6 träder i kraft.

Ändringsförslag från Satu Hassi

Ändringsförslag 461
ARTIKEL 6, PUNKT 6

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

6. Punkt 1 skall gälla ett år efter de 
tidsfrister som anges i artikel 21.

Or. en

Motivering

Man kan inte under en period av 11 år och 3 månader undanta importprodukter från 
registreringskraven för ämnen i varor. Farliga ämnen i importerade varor måste registreras 
minst ett år efter att dessa ämnen har registrerats i EU.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 462
ARTIKEL 6, PUNKT 6

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

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

Or. en
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Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 6.2–4.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Satu Hassi

Ändringsförslag 463
ARTIKEL 6, PUNKT 7

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

7. Åtgärder för genomförandet av 
punkterna 1–3 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i konsekvens med ändringsförslagen om att stryka punkterna 2, 3 och 4 
(Hassi)

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 6.2–4 (Ferreira, 
Lienemann).

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries

Ändringsförslag 464
ARTIKEL 6, PUNKT 7

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

7. Lagstiftning för genomförandet av denna 
artikel skall antas i enlighet med förfarandet 
i artikel 130.3.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som garanterar att genomförandelagstiftning kan antas så att hela artikel 6 
kan fungera.
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Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries, Mary Honeyball

Ändringsförslag 465
ARTIKEL 6, PUNKT 7A (ny)

7a. Den genomförandeåtgärd som avses i 
punkt 7 skall ske i enlighet med de 
sektorsspecifika riktlinjer som utarbetats 
enligt artikel 73.2 ia.

Or. en

Motivering

Grunden för en välfungerande ram är fastställandet av varukategorier och användningen av 
kemiska ämnen som uppfyller kriterierna i REACH-artikeln 54 a–e eller som har identifierats 
i enlighet med artikel 54 f. Utarbetandet av sektorsspecifika riktlinjer kommer att baseras på 
dessa två moment och genomförandeåtgärderna skall ske med hänsyn till utarbetandet av 
riktlinjerna för att skapa överensstämmelse och rättslig säkerhet.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 466
ARTIKEL 6, PUNKT 7A (ny)

7a. Kemikaliemyndigheten skall 
tillhandahålla riktlinjer till stöd för 
tillverkare och importörer av varor samt för 
behöriga myndigheter.

Or. fr

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

Schoepges

Ändringsförslag 467
ARTIKEL 6AA (ny)

Artikel 6aa
Överföring och delning av registreringar, 

”gruppregistrering”
1. Den lagliga rätt som följer av en 
registrering skall både kunna överföras och 
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delas. Om ett företags äganderätt överförs 
skall den nya ägaren uppfylla 
skyldigheterna i artikel 20. Om en del av ett 
företag som äger en registrering överförs, 
till exempel genom att en enskild 
produktionsanläggning säljs där det 
registrerade ämnet tillverkas, skall 
kemikaliemyndigheten tilldela den nya 
ägaren ett nytt registreringsnummer.
2. Om tillverkaren är ett dotterbolag som 
kontrolleras av ett annat rättssubjekt (det så 
kallade moderbolaget) kan detta 
moderbolag registrera ett ämne och inneha 
en registrering för dotterbolagets räkning. 
Ett dotterbolag kan också registrera ett 
ämne och inneha en registrering för 
moderbolagets räkning eller för andra 
dotterbolags räkning. I sådana fall behövs 
bara en enda registrering. Det rättssubjekt 
som har utnämnts till gruppregistrant skall 
vara ansvarig för att skyldigheterna enligt 
denna förordning uppfylls. 
Punkt 2 skall också tillämpas om 
moderbolaget eller dotterbolaget inte är 
etablerat i EU. Registranten och 
registreringens innehavare måste vara 
etablerade inom EU.

Or. en

Motivering

Förslag på hur följande fall kan lösas:

Inom företagsgrupper levereras varor till kunder från olika produktionsanläggningar inom 
EU som kanske tillhör olika dotterbolag. Distributionen av produkterna inom grupperna styrs 
ofta av en enhet inom gruppen som tillhör moderbolaget eller en företagsgrupp. En 
gruppregistrering skulle vara en passande lösning för att minska kostnaderna och byråkratin 
i dessa fall.

Om en registrant bara säljer en av flera produktionsanläggningar där ett ämne tillverkas 
måste inte köparen registrera ämnet en gång till.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 468
ARTIKEL 6AA (ny)

Artikel 6aa
1. Rättigheter som förvärvats genom 
registrering kan både överföras och delas. 
Förvärvaren övertar den ursprunglige 
registrantens rättigheter och skyldigheter. 
Om en registrering delas skall myndigheten 
tilldela den nya ägaren ett nytt 
registreringsnummer. 
2. Om tillverkaren är dotterbolag till en 
annan juridisk person (s.k. moderbolaget) 
kan moderbolaget företa och upprätthålla 
en registrering i dotterbolagets namn. 
Omvänt kan ett dotterbolag företa och 
upprätthålla en registrering för sitt 
moderbolag eller för ett annat dotterbolag. 
I sådana fall krävs enbart en registrering. 
Den juridiska person som tecknas för 
registreringen skall ansvara för att 
skyldigheterna uppfylls. Den juridiska 
person som tecknas för registreringen av 
gruppen måste ha sitt säte i EU. 

Or. de

Motivering

Om en registrant inte längre önskar utnyttja sin registrering måste det vara möjligt att 
överföra dessa rättigheter.

Inom koncerner tillhandahålls varor till nedströmsanvändare från olika tillverkningsställen 
inom EU, vilka kan tillhöra olika dotterbolag. Varuleveranserna inom en koncern samordnas 
ofta av en enhet som antingen ingår i moderbolaget eller i ett dotterbolag. Den föreslagna 
gruppregistreringen vore ett lämpligt sätt att minska kostnaderna och byråkratin.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 469
ARTIKEL 7

Artikel 7 utgår
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Undantag från den allmänna 
registreringsplikten för produkt- och 

processinriktad forskning och utveckling
1. Artiklarna 5 och 19 skall under en 
femårsperiod inte gälla ämnen som 
tillverkas i gemenskapen eller som 
importeras dit för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling 
med ett antal registrerade kunder, i de 
begränsade mängder som erfordras vid 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling. 
2. För det syfte som avses i punkt 1 skall 
tillverkaren eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten anger i enlighet med artikel 
108:
a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress.
b) Ämnets identitet.
c) Ämnets klassificering, om sådan finns.
d) Den uppskattade mängden. 
e) Den förteckning över kunder som avses i 
punkt 1.
f) Tillräcklig information om forsknings-
och utvecklingsprogrammet för att det skall 
vara möjligt för kemikaliemyndigheten att 
fatta välgrundade beslut enligt punkterna 4 
och 7.
Den period som anges i punkt 1 skall 
inledas när kemikaliemyndigheten mottar 
anmälan.
3. Kemikaliemyndigheten skall tilldela 
anmälan ett nummer och ett 
anmälningsdatum, vilket skall vara det 
datum då myndigheten mottog anmälan, 
och skall genast delge den berörda 
tillverkaren eller importören detta nummer 
och datum.
4. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera 
att den information som anmälaren lämnat 
är fullständig. Den kan besluta att 
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fastställa villkor i syfte att garantera att 
ämnet, eller den beredning eller vara där 
ämnet ingår, endast kommer att hanteras 
av personal hos kunder som är upptagna i 
en förteckning enligt punkt 2 e och under 
rimligen kontrollerade betingelser; de skall 
vidare försäkra att ämnet aldrig kommer att 
göras tillgängligt för allmänheten, vare sig 
som sådant eller ingående i en beredning 
eller vara, och att de mängder som återstår 
när undantagsperioden löper ut kommer att 
samlas in för att bortskaffas.
5. Om ämnets tillverkare eller importör inte 
fått besked om motsatsen får de tillverka 
eller importera ämnet tidigast fyra veckor 
efter anmälan. 
6. Tillverkaren eller importören skall rätta 
sig efter de villkor som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med punkt 4.
7. Kemikaliemyndigheten får på begäran 
förlänga femårsperioden med ytterligare 
högst fem år om tillverkaren eller 
importören kan visa att en sådan 
förlängning är motiverad med hänsyn till 
forsknings- och utvecklingsprogrammet; 
för ämnen som uteslutande används för 
utveckling av humanläkemedel eller 
veterinärmedicinska läkemedel får denna 
period förlängas med högst tio år.
8. Kemikaliemyndigheten skall omgående 
meddela de behöriga myndigheterna i varje 
medlemsstat där tillverkning, import eller 
produkt- och processinriktad forskning 
äger rum om de beslut som fattas. 
När kemikaliemyndigheten fattar beslut 
enligt punkterna 4 och 7 skall den ta 
hänsyn till eventuella synpunkter från 
sådana behöriga myndigheter.
9. Kemikaliemyndigheten och de behöriga 
myndigheterna i respektive medlemsstat 
skall alltid behandla den information som 
lämnas i enlighet med punkterna 1–8 
konfidentiellt.
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10. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkterna 4 och 7 får 
överklagas i enlighet med artiklarna 87, 88 
och 89.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget om en ny artikel 4a (har samband 
med artikel 3.22, 4a och 34.4.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 470
ARTIKEL 7

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

1. Forskning och utveckling skall 
definieras som systematisk, ofta även 
slumpartad, sökning efter ny kunskap. 
Generellt sett görs en åtskillnad mellan 
grundforskning, som utförs utan ett 
speciellt tvång eller mål, och tillämpad 
forskning, som syftar till att lösa ett 
specifikt problem och ofta har en 
ekonomisk tillämpning som målsättning.

2. För det syfte som avses i punkt 1 skall 
tillverkaren eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten anger i enlighet med 
artikel 108:

2. Ämnen och blandningar som används 
och tillämpas under stränga villkor i 
forsknings- och utvecklingslaboratorier 
omfattas inte av denna förordning.

a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress.
b) Ämnets identitet.
c) Ämnets klassificering, om sådan finns.
d) Den uppskattade mängden.
e) Den förteckning över kunder som avses i 
punkt 1.
f) Tillräcklig information om forsknings-
och utvecklingsprogrammet för att det skall 
vara möjligt för kemikaliemyndigheten att 
fatta välgrundade beslut enligt punkterna 4 
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och 7.
Den period som anges i punkt 1 skall 
inledas när kemikaliemyndigheten mottar 
anmälan.
3. Kemikaliemyndigheten skall tilldela 
anmälan ett nummer och ett 
anmälningsdatum, vilket skall vara det 
datum då myndigheten mottog anmälan, 
och skall genast delge den berörda 
tillverkaren eller importören detta nummer 
och datum.
4. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera 
att den information som anmälaren lämnat 
är fullständig. Den kan besluta att 
fastställa villkor i syfte att garantera att 
ämnet, eller den beredning eller vara där 
ämnet ingår, endast kommer att hanteras 
av personal hos kunder som är upptagna i 
en förteckning enligt punkt 2 e och under 
rimligen kontrollerade betingelser; de skall 
vidare försäkra att ämnet aldrig kommer att 
göras tillgängligt för allmänheten, vare sig 
som sådant eller ingående i en beredning 
eller vara, och att de mängder som återstår 
när undantagsperioden löper ut kommer att 
samlas in för att bortskaffas. 
5. Om ämnets tillverkare eller importör inte 
fått besked om motsatsen får de tillverka 
eller importera ämnet tidigast fyra veckor 
efter anmälan. 
6. Tillverkaren eller importören skall rätta 
sig efter de villkor som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med punkt 4.
7. Kemikaliemyndigheten får på begäran 
förlänga femårsperioden med ytterligare 
högst fem år om tillverkaren eller 
importören kan visa att en sådan 
förlängning är motiverad med hänsyn till 
forsknings- och utvecklingsprogrammet; 
för ämnen som uteslutande används för 
utveckling av humanläkemedel eller 
veterinärmedicinska läkemedel får denna 
period förlängas med högst tio år.
8. Kemikaliemyndigheten skall omgående 
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meddela de behöriga myndigheterna i varje 
medlemsstat där tillverkning, import eller 
produkt- och processinriktad forskning 
äger rum om de beslut som fattas.
När kemikaliemyndigheten fattar beslut 
enligt punkterna 4 och 7 skall den ta 
hänsyn till eventuella synpunkter från 
sådana behöriga myndigheter.
9. Kemikaliemyndigheten och de behöriga 
myndigheterna i respektive medlemsstat 
skall alltid behandla den information som 
lämnas i enlighet med punkterna 1–8 
konfidentiellt.
10. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkterna 4 och 7 får 
överklagas i enlighet med artiklarna 87, 88 
och 89.

Or. de

Motivering

Genom att dessa ämnen inte omfattas av förordningen skapas forsknings- och 
utvecklingsmöjligheter även i samband med lågriskämnen.

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

Ändringsförslag 471
ARTIKEL 7

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

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

2. För det syfte som avses i punkt 1 skall 
tillverkaren eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande information 
i det formulär som myndigheten anger i 

2. För det syfte som avses i punkt 1 skall 
tillverkaren eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande information 
i det formulär som myndigheten anger i 
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enlighet med artikel 108: enlighet med artikel 108:
a) Tillverkarens eller importörens namn och 
adress.

a) Tillverkarens eller importörens namn och 
adress.

b) Ämnets identitet. b) Ämnets identitet.
c) Ämnets klassificering, om sådan finns. c) Ämnets klassificering, om sådan finns.
d) Den uppskattade mängden. d) Den uppskattade mängden.
e) Den förteckning över kunder som avses i 
punkt 1.

e) Den förteckning över kunder som avses i 
punkt 1.

f) Tillräcklig information om forsknings-
och utvecklingsprogrammet för att det skall 
vara möjligt för kemikaliemyndigheten att 
fatta välgrundade beslut enligt punkterna 4 
och 7.

f) Tillräcklig information om forsknings-
och utvecklingsprogrammet för att det skall 
vara möjligt för kemikaliemyndigheten att 
fatta välgrundade beslut enligt punkterna 4 
och 7.

Den period som anges i punkt 1 skall 
inledas när kemikaliemyndigheten mottar 
anmälan.
3. Kemikaliemyndigheten skall tilldela 
anmälan ett nummer och ett 
anmälningsdatum, vilket skall vara det 
datum då myndigheten mottog anmälan, och 
skall genast delge den berörda tillverkaren 
eller importören detta nummer och datum.

3. Kemikaliemyndigheten skall tilldela 
anmälan ett nummer och ett 
anmälningsdatum, vilket skall vara det 
datum då myndigheten mottog anmälan, och 
skall genast delge den berörda tillverkaren 
eller importören detta nummer och datum.

4. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera 
att den information som anmälaren lämnat är 
fullständig. Den kan besluta att fastställa 
villkor i syfte att garantera att ämnet, eller 
den beredning eller vara där ämnet ingår, 
endast kommer att hanteras av personal hos 
kunder som är upptagna i en förteckning 
enligt punkt 2 e och under rimligen 
kontrollerade betingelser; de skall vidare 
försäkra att ämnet aldrig kommer att göras 
tillgängligt för allmänheten, vare sig som 
sådant eller ingående i en beredning eller 
vara, och att de mängder som återstår när 
undantagsperioden löper ut kommer att 
samlas in för att bortskaffas. 

4. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera 
att den information som anmälaren lämnat är 
fullständig. Den kan besluta att fastställa 
villkor i syfte att garantera att ämnet, eller 
den beredning eller vara där ämnet ingår, 
endast kommer att hanteras av personal hos 
kunder som är upptagna i en förteckning 
enligt punkt 2 e och under rimligen 
kontrollerade betingelser; de skall vidare 
försäkra att ämnet aldrig kommer att göras 
tillgängligt för allmänheten, vare sig som 
sådant eller ingående i en beredning eller 
vara, och att de mängder som återstår när 
perioden för forskning och utveckling löper 
ut kommer att samlas in för att bortskaffas. 

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

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

6. Tillverkaren eller importören skall rätta 
sig efter de villkor som 

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

kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med punkt 4.

7. Kemikaliemyndigheten får på begäran 
förlänga femårsperioden med ytterligare 
högst fem år om tillverkaren eller 
importören kan visa att en sådan 
förlängning är motiverad med hänsyn till 
forsknings- och utvecklingsprogrammet; 
för ämnen som uteslutande används för 
utveckling av humanläkemedel eller 
veterinärmedicinska läkemedel får denna
period förlängas med högst tio år.
8. Kemikaliemyndigheten skall omgående 
meddela de behöriga myndigheterna i varje 
medlemsstat där tillverkning, import eller 
produkt- och processinriktad forskning äger 
rum om de beslut som fattas.

7. Kemikaliemyndigheten skall omgående 
meddela de behöriga myndigheterna i varje 
medlemsstat där tillverkning, import eller 
produkt- och processinriktad forskning äger 
rum om de beslut som fattas.

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

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

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

8. Kemikaliemyndigheten och de behöriga 
myndigheterna i respektive medlemsstat 
skall alltid behandla den information som 
lämnas i enlighet med punkterna 1–7
konfidentiellt.

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

9. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkt 4 får överklagas i enlighet 
med artiklarna 87, 88 och 89.

Or. en

Motivering

Tidsramar skall inte fastställas.

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 472
ARTIKEL 7, PUNKT 1

1. Artiklarna 5 och 19 skall under en 
femårsperiod inte gälla ämnen som 

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

importeras dit för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling 
med ett antal registrerade kunder, i de 
begränsade mängder som erfordras vid 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling. 

Or. de

Motivering

Införandet av tidsbegränsning för ämnen som används för produkt- och processinriktad 
forskning och utveckling kommer att hindra innovation. Forskningsprojekt kan komma att 
läggas utanför EU och därmed utgöra ett hot för högkvalificerade arbeten.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 473
ARTIKEL 7, PUNKT 1

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

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

Or. de

Motivering

Det krävs ofta iterativa forsknings- och utvecklingscykler för att optimera ämnesrelaterad 
produkt- och processutveckling varvid utgångskriterierna först kan fastställas då den 
föregående cykeln avslutats. Forsknings- och utvecklingscykler kan dra ut på tiden. En 
femårsperiod under vilken bestämmelserna i artiklarna 5 och 19 inte skall gälla för ämnen 
som tillverkas i eller importeras till gemenskapen för produkt- och processinriktad forskning-
och utveckling är alltför kort och bör förlängas till tio år.

Ändringsförslag från Martin Callanan, Lena Ek

Ändringsförslag 474
ARTIKEL 7, PUNKT 2, LED F
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f) Tillräcklig information om forsknings-
och utvecklingsprogrammet för att det skall 
vara möjligt för kemikaliemyndigheten att 
fatta välgrundade beslut enligt punkterna 4 
och 7.

utgår

Or. en

Motivering

Information om produkt- och processinriktad forskning är av kommersiella skäl ofta 
sekretessbelagd. Om ett forskningsprogram måste beskrivas inför kemikaliemyndigheten finns 
det en risk att sekretessen bryts. Dessutom behöver inte kemikaliemyndigheten detaljerad 
information om FoU-verksamhet för att fastställa miljöfarorna från det kemiska ämnet som 
används i forskningen.

I samband med ett program för produkt- och processinriktad forskning och utveckling 
kommer människor och/eller miljön inte utsättas för någon egentlig exponering av ämnet, 
beredningen eller varan i fråga, och kemikaliemyndigheten kan alltid formulera skyddskrav 
enligt artikel 7.4 och 7.6 på grundval av ämnets identitet.

Ändringsförslaget

– ser till att innovation skyddas mot oavsiktliga avslöjanden angående konfidentiella 
affärshemligheter.

– minimerar REACH:s administrativa börda när det gäller forskningsindustrin (Callanan).

I de allra flesta fall behöver inte kemikaliemyndigheten denna sekretessbelagda information, 
och i samband med ett program för produkt- och processinriktad forskning och utveckling 
kommer människor och/eller miljön inte utsättas för någon egentlig exponering av ämnet, 
beredningen eller varan i fråga, och kemikaliemyndigheten kan alltid formulera skyddskrav 
enligt artikel 7.4 och 7.6 på grundval av ämnets identitet. Detaljerad information om FoU-
verksamhet bör därför inte vara ett standardkrav (Ek).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 475
ARTIKEL 7, PUNKT 4

4. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera 
att den information som anmälaren lämnat är 
fullständig. Den kan besluta att fastställa 
villkor i syfte att garantera att ämnet, eller 
den beredning eller vara där ämnet ingår, 
endast kommer att hanteras av personal hos 
kunder som är upptagna i en förteckning 

4. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera 
att den information som anmälaren lämnat är 
fullständig. Den kan besluta att fastställa 
villkor i syfte att garantera att ämnet, eller 
den beredning eller vara där ämnet ingår, 
endast kommer att hanteras av personal hos 
kunder som är upptagna i en förteckning 
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enligt punkt 2 e och under rimligen 
kontrollerade betingelser; de skall vidare 
försäkra att ämnet aldrig kommer att göras 
tillgängligt för allmänheten, vare sig som 
sådant eller ingående i en beredning eller 
vara, och att de mängder som återstår när 
undantagsperioden löper ut kommer att 
samlas in för att bortskaffas. 

enligt punkt 2 e och under rimligen 
kontrollerade betingelser; de skall vidare 
försäkra att ämnet aldrig kommer att göras 
tillgängligt för allmänheten, vare sig som 
sådant eller ingående i en beredning eller 
vara, och att de mängder som återstår när 
undantagsperioden löper ut kommer att 
samlas in för att bortskaffas och att 
eventuella risker för människors hälsa 
och/eller miljön är under rimligen 
kontrollerade betingelser. 

Or. en

Motivering

För att underlätta innovation bör ämnen som används i forskning och utveckling undantas. 
Det är dock viktigt att komplettera med kriterier om eventuella hälso- och miljörisker.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 476
ARTIKEL 7, PUNKT 4

4. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera 
att den information som anmälaren lämnat är 
fullständig. Den kan besluta att fastställa
villkor i syfte att garantera att ämnet, eller 
den beredning eller vara där ämnet ingår, 
endast kommer att hanteras av personal hos 
kunder som är upptagna i en förteckning 
enligt punkt 2 e och under rimligen 
kontrollerade betingelser; de skall vidare 
försäkra att ämnet aldrig kommer att göras 
tillgängligt för allmänheten, vare sig som 
sådant eller ingående i en beredning eller 
vara, och att de mängder som återstår när 
undantagsperioden löper ut kommer att 
samlas in för att bortskaffas. 

4. Kemikaliemyndigheten skall kontrollera 
att den information som anmälaren lämnat är 
fullständig. Den kan fastställa villkor som 
måste efterlevas för att framställningen och 
användningen av ämnet eller av 
beredningar som innehåller detta ämne 
skall vara förenad med minsta möjliga 
risker, i synnerhet med avseende på okända 
riskfaktorer. Bland annat kan myndigheten 
föreskriva att ämnet, eller den beredning 
eller vara där ämnet ingår, endast kommer 
att hanteras av personal hos kunder som är 
upptagna i en förteckning enligt punkt 2 e 
och under rimligen kontrollerade 
betingelser; de skall vidare försäkra att 
ämnet aldrig kommer att göras tillgängligt 
för allmänheten, vare sig som sådant eller 
ingående i en beredning eller vara, och att de 
mängder som återstår när undantagsperioden 
löper ut kommer att samlas in för att 
bortskaffas. 
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Or. de

Motivering

Myndigheten bör fatta beslut i varje enskilt fall om vilka villkor som skall gälla för att 
säkerställa att inga oacceptabla risker uppstår i samband med tillverkning eller användning 
av sådana ämnen till följd av okunskap om de ämnen som används för produkt- och 
processinriktad forskning. Hur pass strikta villkoren är beror på i vad mån ansökaren kan 
bevisa att han har kontroll över de uppenbara riskerna. Därmed garanteras med hänvisning 
till punkt 8 att behöriga myndigheter i berörda medlemsstat informeras i varje enskilt fall om 
forsknings- och utvecklingsplaner.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 477
ARTIKEL 7, PUNKT 8, STYCKE 2

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

När kemikaliemyndigheten fattar beslut 
enligt punkterna 4 och 7 skall den ta hänsyn 
till eventuella synpunkter från de behöriga 
myndigheterna i varje medlemsstat där 
tillverkning, import eller, produkt- och 
processinriktad forskning sker.

Or. en

Motivering

Detta är det förfarande som faktiskt fastställs i rådets direktiv 92/32/EEG, vilket har visat sig 
fungera bra och därför inte skall ersättas av REACH-förordningen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges , Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 478
ARTIKEL 8

Artikel 8 utgår
Ämnen som ingår i växtskyddsmedel och 

biocidprodukter
1. Verksamma ämnen som tillverkas eller 
importeras enbart för att användas i 
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växtskyddsmedel och som är upptagna 
antingen i bilaga I till rådets direktiv 
91/414/EEG  eller i kommissionens 
förordning (EEG) nr 3600/92 , 
kommissionens förordning (EG) 
nr 703/2001 , kommissionens förordning 
(EG) nr 1490/2002  eller kommissionens 
beslut 2003/565/EG , och ämnen för vilka 
ett kommissionsbeslut om 
dokumentationens fullständighet har 
fattats i enlighet med artikel 6 i 
direktiv 91/414/EEG, skall betraktas som 
registrerade för tillverkning eller import för 
de användningar som omfattas av dessa 
bestämmelser och därför anses uppfylla 
kraven i detta kapitel och artikel 20.
2. Verksamma ämnen som, fram till det 
beslutsdatum som avses i artikel 16.2 andra 
stycket i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG , tillverkas eller 
importeras enbart för att användas i 
biocidprodukter och som är upptagna 
antingen i bilaga I, IA eller IB till direktiv 
98/8/EG eller i kommissionens förordning 
(EG) nr …/… {andra reviderade 
förordningen} , skall betraktas som 
registrerade för tillverkning eller import för 
de användningar som omfattas av nämnda 
bilagor och därför anses uppfylla kraven i 
detta kapitel och artikel 20.

Or. en

Motivering

Dubbelreglering skall undvikas (se motiveringen till ändringsförslaget om artikel 2). Har 
samband med ändringsförslagen till artiklarna 2, 4 och 53.5 (Oomen-Ruijten m.fl.)
These provisions are now included in Article 2 paragraph 1f new and annex Ic (Foglietta and 
others).
Consequence of new Article 2 (Roth Behrendt).

Ändringsförslag från  Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 479
ARTIKEL 9

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

artikel 6.1 eller 6.4 skall 
registreringsunderlaget omfatta följande 
information i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108:

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

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

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

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

iii) information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3 i bilaga 
IV; denna information skall omfatta 
registrantens samtliga identifierade 
användningar,

iii) information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3 i bilaga 
IV; denna information skall omfatta 
registrantens samtliga identifierade 
användningar, med respektive föreslagna 
produktions- och importmängder om dessa 
mängder uppgår till 1 ton eller mer per år, 
avrundat till närmaste högre eller lägre 
tontal.
iiia) Information om tillverkning och 
användning av ämnet och klassificering av 
all angiven användning enligt de 
användnings- och exponeringskategorier 
som anges i bilaga I aa.

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

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

v) riktlinjer för säker användning av ämnet 
i enlighet med avsnitt 5 i bilaga IV,
vi) sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilagorna V–IX,

vi) sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilagorna V–IX,

vii) en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
V–IX, om detta krävs enligt bilaga I,

vii) en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
V–IX, om detta krävs enligt bilaga I,

viii) en angivelse av huruvida information 
har tagits fram genom försök på 
ryggradsdjur eller inte, 

viii) en angivelse av huruvida information 
har tagits fram genom försök på 
ryggradsdjur eller inte, 

ix) förslag till testning då detta krävs i 
enlighet med bilagorna V–IX, 

ix) förslag till testning då detta krävs i 
enlighet med bilagorna V–IX, 

x) ett uttalande från tillverkaren eller x) ett uttalande från tillverkaren eller 
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importören om huruvida denne går med på 
att, mot betalning, dela sina 
sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,

importören om huruvida denne går med på 
att, mot betalning, dela sina 
sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,
aa) ett uppdaterat säkerhetsdatablad enligt 
bilaga 1 a.

b) en kemikaliesäkerhetsrapport när så krävs 
enligt artikel 13.

b) en kemikaliesäkerhetsrapport när så krävs 
enligt artikel 13.
ba) en förklaring från registranten 
avseende klassificeringen av ämnet i en av 
de riskorienterade 
prioriteringsnivåerna 1-3 enligt bilaga IVa. 
Den första meningen är inte tillämplig om 
ett förregistreringsförfarande genomförts 
enligt artikel 26 och följande.

Or. de

Motivering

Principen om ”ett ämne – en registrering” bör åtföljas av villkor som syftar till att uppfylla 
kravet på riskorienterad information. Följaktligen skall även information om föreslagen 
användning av ett ämne tillhandahållas med avseende på användnings- och 
exponeringskategorier. Detta kommer även att underlätta tillhandahållandet av information 
till varje enhet i distributionskedjan. Detta gäller även för säkerhetsdatabladet. Klassificering 
av ämnet enligt prioriteringsnivå av registranten utgör en förutsättning för att uppfylla de 
ytterligare kraven på riskorienterad information som fastställs i artikel 11 och kommer att 
kontrolleras som en del av bedömningsförfarandet.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 480
ARTIKEL 9

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

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

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

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

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

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

iii) information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3 i bilaga 
IV; denna information skall omfatta 
registrantens samtliga identifierade 
användningar,

iii) information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3 i bilaga 
IV; denna information skall omfatta 
registrantens samtliga identifierade 
användningar och särskilt understryka de 
användningar registranten avråder från.

iv) uppgift om ämnets klassificering och 
märkning i enlighet med avsnitt 4 i bilaga 
IV, 
v) riktlinjer för säker användning av ämnet 
i enlighet med avsnitt 5 i bilaga IV,
vi) sammanfattning av den information 
som framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilagorna V–IX,

aa) Dokumentation om faror med
vii) en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
V–IX, om detta krävs enligt bilaga I,

i) en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 
11–13,

viii) en angivelse av huruvida information
har tagits fram genom försök på 
ryggradsdjur eller inte, 

ii) en sammanfattning av all den 
information som följer av tillämpningen av 
artiklarna 11 och 12, 

ix) förslag till testning då detta krävs i 
enlighet med bilagorna V–IX, 

iii) förslag till testning då detta krävs i 
enlighet med artiklarna 11–13, 
iv) en angivelse om huruvida information 
har tagits fram genom försök på 
ryggradsdjur eller inte,

x) ett uttalande från tillverkaren eller 
importören om huruvida denne går med på
att, mot betalning, dela sina
sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,

v) ett uttalande från tillverkaren eller 
importören om huruvida hans
sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt artikel 11
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur kan delas mot betalning med 
nya registranter inom tio år efter det att
registreringsunderlaget har lämnats in,

b) en kemikaliesäkerhetsrapport när så 
krävs enligt artikel 13.

b) ämnets faroklassificering i enlighet med 
avsnitt 4 i bilaga IV,



AM\565897SV.doc 73/1 PE 357.817v01-00

SV

ba) exponeringsinformation om ämnen i 
mängder mellan 1–10 ton i enlighet med 
avsnitt 5 i bilaga IV,
bb) en kemikaliesäkerhetsrapport om ämnen 
i mängder på 10 ton eller mer per år i 
enlighet med artikel 13.
bc) säkerhetsdatabladet, om så krävs i 
enlighet med artikel 29 eller de riktlinjer 
om säker användning som anges i avsnitt 5 
i bilaga IV/bilaga IC (ny) samt uppgifter 
om vilken information som registranten 
anser vara konfidentiell.

Or. en

(Artikel 9a viii i kommissionens text har blivit 9 b iv i parlamentets ändringsförslag.)

Motivering

I detta ändringsförslag tar man upp den information som skall lämnas av allmänna 
registreringsskäl beträffande faror, exponering och riskhantering.

1. Den enskilda dokumentationen är inte ny i jämförelse med kommissionens förslag, 
förutom att den skall innehålla namn och kontaktuppgifter på företaget, ämnets 
identitet och uppgifter om användningarna.

2. Dokumentationen om faror samlar all information om ämnets egenskaper, och 
innehållet i dokumentationen anges i artikel 11 i anslutning till bilagorna om 
testningsförslag.

3. Klassificeringen och märkningen av ett farligt ämne kommer precis som i 
kommissionens förslag vara en separat punkt i registreringsunderlaget.

4. För ämnen i mängder mellan 1–10 ton kommer viss grundläggande 
exponeringsinformation att behöva lämnas in, medan det för ämnen i mängder på 10 
ton eller mer per år, precis som i kommissionens förslag, krävs en 
kemikaliesäkerhetsrapport.
Denna exponeringsinformation skall inte vara krånglig, företag skall lätt kunna 
tillhandahålla den. Informationen har två funktioner, dels kommer den att hjälpa 
företag att utveckla säkerhetsdatablad/riktlinjer om säker användning, dels kommer 
den vara ett stöd för kemikaliemyndigheten vid screening av registreringsunderlag 
som lämnats in för att identifiera prioriterade ämnen för vilka mer information måste 
tas fram.

5. Till sist är informationen om riskhanteringen en del av registreringsunderlaget. För 
ämnen som har klassificerats som farliga skall säkerhetsdatablad lämnas in. Redan i 
dag måste säkerhetsdatablad utarbetas och enligt artikel 29 i REACH-förslaget skall 
dessa lämnas in för ämnen som klassificerats som farliga. Detta är alltså ingen ny 
börda för företagen. För ämnen som inte klassificerats som farliga, och endast för 
dessa, måste riktlinjer för säker användning ingå i det registreringsunderlag som 
lämnas in. Riktlinjerna för säker användning omfattas redan av avsnitt 5 i bilaga IV i 
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kommissionens förslag och består av 8 av de 16 rubrikerna i säkerhetsdatabladet som 
berör riskhantering. På detta sätt undviker man att samma information skall samlas 
två gånger (ändringsförslaget hänger samman med ändringsförslaget till artikel 5.4.)

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 481
ARTIKEL 9, INLEDNINGEN

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

Om registrering krävs enligt artikel 5 skall 
all information om ämnet som sökanden 
har tillgång till skall bifogas 
registreringsansökan. Denna ansökan skall 
avvisas om den inte innehåller åtminstone 
följande information i det formulär som 
myndigheten fastställt i artikel 108:

Or. de

Motivering

Enligt principen ”ett ämne – en registrering” skall uppgifter beträffande ämnen inte 
registreras för varje enskild tillverkare/importör, utan snarare för varje enskilt ämne. I 
princip skall registranten tillhandahålla all tillgänglig information. Om registrering skall 
tillåtas måste den omfatta vissa grundläggande uppgifter. 

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 482
ARTIKEL 9, INLEDNINGEN

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

Om registrering krävs enligt artikel 5 eller 
artikel 6.1 om ett ämne eller en grupp 
ämnen skall registreringsunderlaget omfatta 
följande information i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108:

Or. en

Motivering

Detta underlättar en ”test-across” av ämnen och garanterar överensstämmelse med 
bestämmelserna i bilaga IX, avsnitt 1.5: ämnen vars fysikalisk-kemiska, toxiska och 
ekotoxiska egenskaper sannolikt är de samma eller följer ett regelbundet mönster på grund av 
strukturella likheter kan betraktas som en grupp eller en ”kategori” ämnen. Om idén med 
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grupper skall kunna användas måste fysikalisk-kemiska egenskaper, hälso- och miljöeffekter 
eller ämnets öde i miljön kunna förutses från data för ett referensämne inom gruppen genom 
interpolation till andra ämnen i gruppen (test-across). På detta sätt behöver man inte testa 
vart och ett av ämnena för varje endpoint.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ändringsförslag 483
ARTIKEL 9, INLEDNINGEN

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

Om registrering krävs enligt artikel 5 eller 
artikel 6.1 eller 6.4 om ett ämne eller en 
kategori av liknande ämnen skall 
registreringsunderlaget omfatta följande 
information i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget lyfter fram idén om att en kategori ämnen med liknande egenskaper kan 
ingå i en enda registrering för att minska antalet registreringsunderlag.

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

Hennicot-Schoepges  

Ändringsförslag 484
ARTIKEL 9, LED A

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

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

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

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

iii) information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3 i bilaga 
IV; denna information skall omfatta 
registrantens samtliga identifierade 

iii) information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3 i bilaga 
IV; denna information skall omfatta 
registrantens samtliga identifierade 
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användningar, användningar,
iv) uppgift om ämnets klassificering och 
märkning i enlighet med avsnitt 4 i 
bilaga IV, 

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

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

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

vi) sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilagorna V–IX,

vi) sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilaga IV a (uppgifter), 
och sammanfattning av all annan 
tillgänglig relevant information som 
registranten anser relevant för 
riskbedömningen för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder över 10 ton och 
för ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder mellan 1–10 ton, om ämnet 
betraktas som ett ämne med potentiellt 
farliga egenskaper i enlighet med 
prioriteringen som anges i artikel 20a,

vii) en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
V–IX, om detta krävs enligt bilaga I,

vii) en ursprunglig undersökningsrapport 
eller en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilaga IVa 
(uppgifter), och sammanfattning av all 
annan tillgänglig information som 
registranten anser relevant för 
riskbedömningen för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder över 10 ton och 
för ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder mellan 1–10 ton, om ämnet 
betraktas som ett ämne med potentiellt 
farliga egenskaper i enlighet med 
prioriteringen som anges i artikel 21a 2,

viii) en angivelse av huruvida information 
har tagits fram genom försök på 
ryggradsdjur eller inte, 

viii) en angivelse om huruvida information 
har tagits fram genom försök på 
ryggradsdjur eller inte, 

ix) förslag till testning då detta krävs i 
enlighet med bilagorna V–IX, 

ix) ett förslag för att få fram information 
som följer av tillämpningen av bilagorna 
VII och VIII och av motiveringen i bilaga 
IX, om slutsatserna i 
kemikaliesäkerhetsrapporten tyder på att 
mer information krävs, 

x) ett uttalande från tillverkaren eller 
importören om huruvida denne går med på 
att, mot betalning, dela sina 

x) ett uttalande från tillverkaren eller 
importören om huruvida denne går med på 
att, mot betalning, dela sina 
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sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,

sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,
xa) en skriftlig redogörelse om att 
registranten har tillgång till alla 
ursprungliga undersökningar som den 
inlämnade sammanfattningen bygger på. 
På begäran av kemikaliemyndigheten skall 
registranten tillhandahålla bevis på att han 
eller hon är ägare till eller har laglig 
tillgång till dessa undersökningar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget lyfter fram idén, som beskrivs i bilaga IX, om att det finns kategorier av 
ämnen med samma/liknande egenskaper, och gör det möjligt för sådana kategorier av ämnen 
att ingå i en och samma registrering för att minska antalet registreringsunderlag.

”Fyllig sammanfattning” måste definieras ingående eftersom det är en term som används 
inom andra initiativ, t.ex. i OECD:s HPV-program. Eventuella framtida ändringar av 
OECD-kraven skulle kunna påverka kraven för registreringsunderlaget. Detta skulle inte gå 
att genomföra rent praktiskt. För att undvika onödig administration och eventuella fel bör det 
vara möjligt att lämna in rapporten om en undersökning snarare än att ännu en gång 
sammanfatta den. Detta skulle avsevärt minska den administrativa bördan och främja den 
praktiska aspekten.

2. I registreringen ingår en riskbaserad prioritering: risk, inte endast den årliga volymen, är 
det mest lämpliga kriteriet för att identifiera ämnen med farliga egenskaper. Därför skall 
registreringsprocessen omfatta ett system för prioritering av ämnen, baserad på risk. 
Bildandet av konsortier i samband med förhandsregistreringar uppmuntras, men är 
fortfarande frivilligt. Det är ett krav att resultaten från tester som omfattar ryggradsdjur skall 
delas.

I det nya förslaget från CEFIC ingår följande:

– Obligatorisk förhandsregistrering för de 30 000 ämnena inom 18 månader.

– Uppgifter skall sammanställas för alla ämnen över 10 ton och användas som utgångspunkt 
för en stegvis riskbedömning och vid prioriteringen (för ämnen under10 ton behövs bara 
relevant information). Dessa uppgifter skall skickas till kemikaliemyndigheten inom 5 år efter 
det att REACH har trätt i kraft.

– Registrering av ämnen över 1000 ton och för CMR-ämnen inom 5 år.
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– Prioritering för registrering av ämnen mellan 1000–1 ton som skall skickas till 
kemikaliemyndigheten inom 5 år.

– Registrering inom :

7 år efter det att REACH har trätt i kraft: ämnen mellan 1000–1 ton + ämnen med farliga 
egenskaper under 100 ton,

9 år: ämnen mellan 100–1 ton med låg risk,

11år: ämnen under 10 ton med låg risk.

Det borde vara ett krav att alla registranter i registreringsunderlaget anger om att han eller 
hon har tillgång till de ursprungliga undersökningarna som ligger till grund för de fylliga 
rapportsammanfattningar. Sådan tillgång kan vara: registranten är ägare till 
undersökningen, han eller hon har fullmakt eller den ursprungliga undersökningen har 
offentliggjorts till allmänheten (EUT, vetenskaplig tidskrift osv.) Annars skulle de företag som 
hade lämnat in fylliga rapportsammanfattningar tidigare i program där fylliga 
rapportsammanfattningar offentliggörs (t.ex. OECD:s HPV-program om kemiska ämnen, 
EPA:s utmaningsprogram) bli straffade. Snyltare skulle kunna använda dessa 
sammanfattningar för sina registreringar, utan att bidra finansiellt till undersökningarna.

Har samband med ändringsförslagen till artikel 20 a och artikel 21.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 485
ARTIKEL 9, LED A, LED III

iii) information om ämnets tillverkning och 
användning i enlighet med avsnitt 3 i bilaga 
IV; denna information skall omfatta 
registrantens samtliga identifierade 
användningar,

iii) information om ämnets tillverkning och 
exponeringskategorier för användning i 
enlighet med avsnitt 3 i bilaga IV; denna 
information skall omfatta registrantens 
samtliga identifierade 
exponeringskategorier för användningar.
Användare som inte själva tillverkar eller 
importerar måste med hjälp av denna 
information kunna använda ämnet på ett 
säkert sätt inom de angivna 
exponeringskategorierna utan ytterligare 
tester eller utan att behöva tillgripa egna 
riskhanteringsåtgärder.

Or. de
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Motivering

Utan klart definierade exponeringskategorier, som fastställts på förhand, kan det inte finnas 
någon rättssäkerhet eller planeringssäkerhet för nedströmsanvändare av kemikalier. En 
katalog över branschövergripande exponeringskategorier, som omfattar alla 
användningsområden, skall därför inkluderas i förslaget till förordning. Detta skulle inte 
enbart göra systemet mer funktionsdugligt utan skulle också ge nedströmsanvändarna rättslig 
säkerhet och därmed i stor utsträckning lösa deras problem ifråga om know-how. 

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 486
ARTIKEL 9, LED A, LED VI

vi) sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilagorna V–IX,

vi) sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilagorna V–IX, eller en 
sammanfattning av motsvarande 
information som redan samlats in om 
ämnet i enlighet med andra EU-
bestämmelser; kemikaliemyndigheten skall 
ta fram och regelbundet uppdatera en 
förteckning där det framgår vilken 
ämnesinformation som erhållits i enlighet 
med andra EU-bestämmelser och som 
betraktas som likvärdig den information 
som begärs i enlighet med denna 
förordning.

Or. it

Motivering

Information som redan samlats in om vissa ämnen i enlighet med andra 
gemenskapsbestämmelser bör kunna användas utan ytterligare ändringar eller 
omformuleringar.

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

Ändringsförslag 487
ARTIKEL 9, LED A, VI OCH VII

vi) sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 

vi) när det gäller tillverkade eller 
importerade ämnen i mängder på 10 ton 
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bestämmelserna i bilagorna V–IX, eller mer och när det gäller tillverkade eller 
importerade ämnen i mängder på 1 till 
10 ton, om ämnet betraktas som potentiellt 
högriskämne på grundval av 
prioriteringarna i artikel 21 a.2: 
sammanfattning av den information som 
framkommer vid tillämpning av 
bestämmelserna i bilaga VI (ytterligare 
informationskrav) och i sammanfattningar 
av all annan tillgänglig information av 
betydelse som registranten anser vara 
relevant för riskbedömningen,

vii) en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
V–IX, om detta krävs enligt bilaga I,

vii) när det gäller tillverkade eller 
importerade ämnen i mängder på 10 ton 
eller mer och tillverkade eller importerade 
ämnen i mängder på 1 till 10 ton, om ämnet 
betraktas som potentiellt högriskämne på 
grundval av prioriteringarna i artikel 
21 a.2: rapporter om originalstudier eller 
en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilaga VI 
(ytterligare informationskrav) och av all 
annan tillgänglig information av betydelse 
som registranten anser vara relevant för 
riskbedömningen,

Or. it

Motivering

Det är viktigt att noggrant ange vad som avses med "fyllig sammanfattning". Uttrycket 
används också i andra initiativ, till exempel OECD:s HPV-program. Eventuella framtida 
ändringar av OECD:s krav skulle kunna få återverkningar på kraven avseende 
registreringsunderlaget. Detta låter sig inte göras utan problem. För att undvika onödiga 
ansträngningar och tänkbara fel, kunde det i stället vara möjligt att lämna in en om rapport 
om en studie i stället för att sammanfatta rapporten på nytt. På så sätt minskar det 
administrativa arbetet och hela förfarandet underlättas.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 488
ARTIKEL 9, LED A, LED VII

vii) en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 

vii) en fyllig rapportsammanfattning av den 
information som framkommer vid 
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tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
V–IX, om detta krävs enligt bilaga I,

tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
V–IX, om detta krävs enligt bilaga I eller en 
motsvarande fyllig rapportsammanfattning 
som redan tagits fram för ämnet i enlighet 
med andra EU-bestämmelser,

Or. it

Motivering

Redan insamlad information om vissa ämnen i enlighet med andra gemenskapsbestämmelser 
borde kunna användas utan ytterligare ändringar eller omformuleringar. Se 
ändringsförslaget till artikel 9 a vi.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 489
ARTIKEL 9, LED A, LED VIII

viii) en angivelse av huruvida information 
har tagits fram genom försök på 
ryggradsdjur eller inte, 

viii) en angivelse om huruvida information 
har tagits fram genom försök på 
ryggradsdjur eller inte, samt om vilka försök 
på ryggradsdjur som har gjorts och hur 
många djur som har används,

Or. en

Motivering

Med tanke på målet att främja alternativ till djurförsök och oron inför användningen av 
ryggradsdjur i denna förordning bör information göras tillgänglig om de djurförsök som har 
gjorts och hur många djur som har används. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 490
ARTIKEL 9, LED A, LED IX

ix) förslag till testning då detta krävs i 
enlighet med bilagorna V–IX, 

ix) förslag till testning då detta krävs i 
enlighet med bilagorna VII–IX, 

Or. de

Motivering

Article 9(a)(ix) contradicts Annex IV, step 4:
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Pursuant to Article 9, the technical dossier must incorporate proposals for testing where 
required by the application of Annexes V to IX. However, Annex IV stipulates that the data 
required by the application of Annexes V and VI must be generated even if no proposal is 
submitted first:

'STEP 4- GENERATE NEW DATA/PROPOSE TESTING strategy

In some cases it will not be necessary to generate new data. However, where there is an 
information gap that needs to be filled, new data shall be generated (Annexes V and VI), or a 
testing strategy shall be proposed (Annexes VII and VIII)'.

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

Ändringsförslag 491
ARTIKEL 9, LED A, LED IX OCH X

ix) förslag till testning då detta krävs i 
enlighet med bilagorna V–IX, 

ix) ett förslag i syfte att tillhandahålla den 
information som framkommer vid 
tillämpning av bestämmelserna i bilagorna 
VII och VIII och av observationer enligt 
bilaga IX, om det i slutsatserna i 
kemikaliesäkerhetsrapporten anges att 
sådan ytterligare information är 
nödvändig, 

x) ett uttalande från tillverkaren eller 
importören om huruvida denne går med på
att, mot betalning, dela sina 
sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,

x) ett uttalande från tillverkaren eller 
importören om huruvida denne går med på 
att, mot betalning, dela sina 
sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,

xa) en fullmakt som visar att registranten 
har tillgång till samtliga originalstudier 
som ligger till grund för de inlämnade 
sammanfattningarna eller de fylliga 
rapportsammanfattningarna; registranten 
skall på myndighetens begäran kunna visa 
att han eller hon äger studierna eller har 
behörig tillgång till dem.

Or. it
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Motivering

Varje registrant bör som ett led i registreringsunderlaget vara skyldig att visa att han eller 
hon förfogar över de originalstudier som ligger till grund för de fylliga 
rapportsammanfattningarna. Detta kan ske på tre sätt: a) Registranten äger studien. 
b) Registranten har en skrivelse som ger honom eller henne tillgång till studien. 
c) Originalstudien är en allmän handling. Ändringsförslaget syftar till att förhindra 
eventuella fripassagerare från att vinna ekonomiskt på att obehörigen få tillgång till 
studierna.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik,  Alessandro Foglietta, 

Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Ändringsförslag 492
ARTIKEL 9, LED A, LED X

(x) ett uttalande från tillverkaren eller 
importören om huruvida denne går med på 
att, mot betalning, dela sina 
sammanfattningar och fylliga 
rapportsammanfattningar av information 
som sammanställts enligt bilagorna V–VIII 
beträffande tester som inte omfattar 
ryggradsdjur med nya registranter,

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i linje med OSOR-paketet (one substance, one registration principle (Sacconi 
m.fl.)
Detta ändringsförslag ser till att obligatoriskt gemensamt utnyttjande av data utökas till 
information som fås från alternativ till djurförsök.

Artikel 9 a x föreslås utgå, så att en innehavare av en undersökning inte skall ha någon 
möjlighet att välja huruvida han eller hon vill överlåta tillgången till resultat från ett test som 
inte omfattar ryggradsdjur. Detta är avgörande för införandet av principen om obligatorisk 
delning av testresultat mot rimlig och proportionell ersättning (förutsatt att det saknas en 
förhandsöverenskommelse om ersättning som den som begär uppgifter skall betala till 
innehavaren av testresultaten). Frågan har mycket stor betydelse, inte minst för små och 
medelstora företag som därmed kan minska sina kostnader avsevärt när det gäller att 
uppfylla kraven enligt REACH. Ändringsförslaget hänger ihop med de andra 
ändringsförslagen till artiklarna i avdelning II om registrering av ämnen (Vernola m.fl.).
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Artikel 9 a x föreslås utgå med syftet att införa en princip om obligatorisk tillgång till alla 
testresultat. Ändringsförslaget hänger ihop med ändringsförslaget till artikel 23.4 (Foglietta 
m.fl.).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 493
ARTIKEL 9, LED A, LED XA (nytt)

xa) en bedömning om huruvida kriterierna 
i bilaga XII har uppfyllts för 
identifieringen av långlivade, 
bioackumulerande och toxiska ämnen eller 
mycket långlivade och bioackumelerande 
ämnen, när så inte krävs enligt artikel 13.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ökar nivån på den information som efterfrågas.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 494
ARTIKEL 9, LED A, LED XA OCH XB (nya)

xa) exponeringsinformation såsom anges i 
avsnitt 6 i bilaga IV (ny) för ämnen i 
mängder på 1–10 ton,
xb) en kopia av datablad om 
materialsäkerhet vid klassificerade ämnen.

Or. en

Motivering

För att en preliminär screening av ämnen i låga volymer skall kunna göras på basis av en 
eventuell risk krävs grundläggande exponeringsinformation. Man skulle då i högre grad 
kunna prioritera insamling av information för de ämnen för vilka exponering anses viktig 
eller svår att uppskatta, samt för att en preliminär bedömning av en eventuell risk skall kunna 
göras. För att förenkla officiell övervakning bör kemikaliemyndighetens databas också 
innehålla en inventering av datablad om materialsäkerhet.
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Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 495
ARTIKEL 9, LED B

b) en kemikaliesäkerhetsrapport när så 
krävs enligt artikel 13.

b) en kemikaliesäkerhetsrapport.

Or. de

Motivering

Linked to the amendment to the first subparagraph of Article 13(1).

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 496
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

När informationen läggs fram inför 
registreringen enligt led a och b får 
registranten begära att vissa, särskilt 
angivna handlingar eller delar av 
handlingar beläggs med sekretess. 
Registranten skall motivera en sådan 
begäran. Den myndighet som tar emot 
informationen skall med beaktande av 
artikel 116 avgöra vilken information som 
skall sekretessbeläggas.

Or. it

Motivering

Ett komplement till ändringsförslag 21 från föredraganden. En hänvisning till artikel 116 om 
sekretess.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ändringsförslag 497
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

Information som krävs enligt punkt 1 och 
tas fram i enlighet med annan EU-
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lagstiftning eller internationell lagstiftning 
och/eller andra program för kemiska 
ämnen kan lämnas in i sitt ursprungliga 
format.

Or. en

Motivering

Data som redan samlats in eller rapporter som redan sammanställts om ett ämne i enlighet 
med annan EU-lagstiftning eller internationell lagstiftning eller andra internationella 
program bör tillåtas och få presenteras i den formen, utan att behöva ändras eller omarbetas 
i onödan. Exempel på sådana program är: OECD:s program HPV/ICCA och SIDS, 
HERA-projektet om kemiska ämnen som används i hemmet vid tvätt och städning och 
ECETOC om enskilda kemiska ämnen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 498
ARTIKEL 10

Gemensamt inlämnande av data av 
medlemmar i konsortier

Gemensamt inlämnande av data av flera 
registranter

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

1. När en eller flera tillverkare har för avsikt 
att i gemenskapen tillverka samma ämne 
och/eller när en eller flera importörer har för 
avsikt att importera samma ämne, skall, med 
förbehåll för punkt 2, följande gälla:

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

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

Den tillverkare eller importör som 
tillhandahåller uppgifter på de andra 
konsortiemedlemmarnas vägnar skall 
lämna in de uppgifter som anges i artikel 9 
a iv, vi, vii och ix.
Konsortiemedlemmarna får själva 
bestämma huruvida de vill lämna in de 
uppgifter som anges i artikel 9 a v och 9 b 

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

eller flera tillverkare eller importörer (”de 
huvudsakliga registranterna”) skall lämna 
in dessa uppgifter på de andras vägnar.

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

2. Uppgifter som anges i artiklarna 9 a iv, 9 
a vi, 9 a vii och 9 a ix skall endast lämnas in 
av en eller flera tillverkare eller importörer 
(”de huvudsakliga registranterna”) som 
agerar med de andra tillverkarnas eller 
importörernas tillstånd. Om en registrant 
inte samtycker med majoriteten om valet av 
information som anges i artiklarna 9 a iv, 9 
a vi och/eller 9 a vii, skall denne lämna in 
en förklaring om orsakerna till 
meningsskiljaktigheten tillsammans med all 
den information denne anser vara 
betydelsefull.

Or. en

Motivering

Detta ”paket” av ändringsförslag inför idén om ”ett ämne, en registrering” och det är 
kopplat till ändringsförslagen som lämnats in av samma ledamöter med avseende på 
avdelning II. Målet är att säkra att industrin utarbetar informationspaket för varje ämne -
åtminstone i fråga om information om farliga egenskaper - på stabil och pålitlig basis. Detta 
kommer att säkra att bättre riskhanteringsåtgärder utvecklas för registranter och användare 
på grundval av ett enhetligt dataset om farliga egenskaper. Information som eventuellt är 
konfidentiell (t.ex. om användning) kan lämnas in direkt till kemikaliemyndigheten. Detta 
gäller inte för obligatoriska konsortium eftersom registranterna har möjlighet att besluta om 
hur de skall samarbeta. Dessutom kan meningsskiljaktigheter om valet av information 
och/eller om klassificering och märkning identifieras och motiveras.

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

Ändringsförslag 499
ARTIKEL 10, PUNKT 1

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

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

vägnar skall lämna in delar av 
registreringsunderlaget i enlighet med andra, 
tredje och fjärde stycket.

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Om man tvingar en grupp av tillverkare av ett ämne till gemensamt utnyttjande av data kan 
det kränka konfidentialiteten och således äventyra gemensamt inlämnande av data. Detta 
problem kan undvikas genom att man använder separata organisationer eller en tredje part 
med vilka avtal ingåtts på konsortiets vägnar och som företräder intressena av gruppen av 
tillverkare.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 500
ARTIKEL 10, PUNKT 1

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

1. När två eller flera tillverkare har för avsikt 
att i gemenskapen tillverka samma ämne 
och/eller när två eller flera importörer har för 
avsikt att importera samma ämne, kan de i 
registreringssyfte bilda ett konsortium. 
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Varje medlem i konsortiet skall lämna in 
den information som anges i artikel 9 a i–iii 
och viii.

Kommissionen skall utarbeta lämpliga  
riktlinjer av högsta rättsliga värde i syfte att 
bistå företag att tillämpa 
konkurrenslagstiftningen på ett korrekt sätt 
vid upprättandet av sådana konsortier.

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

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

Varje konsortium kan också gemensamt 
lämna in de uppgifter som anges i artikel 
9.1 a i - iii.

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

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

Or. en

Motivering

Riktlinjer är nödvändiga för att hjälpa företag vid bildandet och förvaltningen av konsortier 
och för att uppmuntra dem att iaktta konkurrensreglerna och undvika eventuella 
överträdelser.

I fall av att uppgifter inlämnas gemensamt bör det räcka med att den tillverkare/importör som 
lämnar in uppgifter på de andras vägnar lämnar en förklaring som avses i artikel 9.1 a viii. 
Det bör också vara möjligt att gemensamt lämna in uppgifter som avses i artikel 9.1 a i - iii 
om konsortiets medlemmar är ense därom; i annat fall är konsortiets betydelse begränsad.

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

Ändringsförslag 501
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1

1. När två eller flera tillverkare har för avsikt 
att i gemenskapen tillverka samma ämne 
och/eller när två eller flera importörer har för 
avsikt att importera samma ämne, kan de i 
registreringssyfte bilda ett konsortium. En 
tillverkare eller importör som, med de 

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

Samtliga uppgifter skall delas, både 
uppgifter som kommer från tester på 
ryggradsdjur och uppgifter från andra 
tester som krävs för registreringen.
Bildandet av offentliga eller blandade 
(offentliga/privata) konsortier bör främjas, 
så att små och medelstora företag och 
sammanslutningar av små och medelstora 
företag skall ha möjlighet att bilda 
konsortier.

Or. it

Motivering

Registreringsprocessen måste förenklas, framför allt för att minska kostnaderna och förenkla 
för små och medelstora företag. Syftet är att garantera att små och medelstora företag och 
sammanslutningar av sådana företag skall ha möjlighet att bilda konsortier, inte minst för att 
förhindra missbruk av dominerande ställningar. Ändringsförslaget hänger ihop med de andra 
ändringsförslagen till artiklar i avdelning II om registrering av ämnen.

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

Ändringsförslag 502
ARTIKEL 10, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. När två eller flera tillverkare har för avsikt 
att i gemenskapen tillverka samma ämne 
och/eller när två eller flera importörer har för 
avsikt att importera samma ämne, kan de i 
registreringssyfte bilda ett konsortium.

Samtliga uppgifter skall delas, både 
uppgifter som kommer från tester på 
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ryggradsdjur och uppgifter från andra 
tester som krävs för registreringen.

Or. it

Motivering

Registreringsprocessen måste förenklas, framför allt för att minska kostnaderna och förenkla 
för små och medelstora företag. Syftet är att garantera att små och medelstora företag och 
sammanslutningar av sådana företag skall ha möjlighet att bilda konsortier, inte minst för att 
förhindra missbruk av dominerande ställningar. Ändringsförslaget hänger ihop med de andra 
ändringsförslagen till artiklar i avdelning II om registrering av ämnen.

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

Ändringsförslag 503
ARTIKEL 10, PUNKT 2

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

2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall betala en proportionell 
registreringsavgift enligt kriterier som skall 
fastställas av kemikaliemyndigheten.

Or. it

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste fastställa proportionalitetskriterier för registreringsavgiften. 
Ändringsförslaget hänger ihop med de andra ändringsförslagen till artiklarna i avdelning II 
om registrering av ämnen.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 504
ARTIKEL 10, PUNKT 2

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

2. Registranter som deltar i ett konsortium 
skall sinsemellan bestämma om hur stor del
av registreringsavgiften var och en skall 
betala.

Or. nl
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Motivering

Registranterna skall sinsemellan bestämma om hur stor del av registreringsavgiften var och 
en skall betala. Då kan man inom konsortiet komma överens om att de som producerar större 
mängder av ett ämne som skall registreras också skall betala en större del av 
registreringsavgiften. På det sättet uppmuntras små och medelstora företag att gå med i 
konsortier och kostnaderna för dem hålls nere. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 505
ARTIKEL 10, PUNKT 2

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

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

Motivering

Limiting the reduction of fees only to one third reduces the incentive for the formation of 
consortia to 2-party-consortia. Only a consortium consisting of two members will benefit 
from the formation. Sharing the fees equally, though, makes it attractive also for bigger 
consortia.

Or. en

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina 

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ändringsförslag 506
ARTIKEL 10, PUNKT 2

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

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

Or. en

Motivering

Om man begränsar avgiften till endast en tredjedel innebär det mindre incitament för att 
bilda konsortier med två parter. Det är endast konsortier med två medlemmar som drar nytta 
av detta. Om avgiften delas jämt lockar det också större konsortier. 
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Detta ändringsförslag är kopplat till ändringsförslagen avseende artiklarna 17.2, 25.5  och 
25.6.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 507
ARTIKEL 10, PUNKT 2

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

2. Varje konsortium skall internt avgöra 
fördelningen av registreringsavgiften.

Or. sv

Motivering

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

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 

Muscardini, Sergio Berlato

Ändringsförslag 508
ARTIKEL 11

Artikel 11 utgår
Informationskrav för olika mängder

1. Den tekniska dokumentation som avses i 
artikel 9 a skall under punkterna vi, vii och 
viii i den bestämmelsen minst omfatta 
följande:
a) Den information som anges i bilaga V 
för ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.
b) Den information som anges i bilagorna 
V och VI för ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 10 ton eller mer 
per år per tillverkare och importör.
c) Den information som anges i bilagorna 
V och VI och testningsförslag för 
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tillhandahållande av den information som 
anges i bilaga VII för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på 100 ton eller 
mer per år per tillverkare och importör.
d) Den information som anges i bilagorna 
V och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder 
på 1 000 ton eller mer per år per tillverkare 
och importör.
2. Så snart mängden av ett redan 
registrerat ämne når nästa viktgräns, skall 
den ytterligare information som krävs 
enligt punkt 1 lämnas till 
kemikaliemyndigheten; samtidigt skall 
andra uppgifter i registreringsunderlaget 
uppdateras mot bakgrund av denna 
ytterligare information.

Or. en

Motivering

Denna artikel är inte längre betydelsefull till följd av att det utarbetats ett nytt system som 
grundar sig på volym och risk (Oomen-Ruijten m.fl.).

Det tidigare artiklarna ersätts av ändringarna i artikel 21 (Foglietta m.fl.).

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 509
ARTIKEL 11

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

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

a) Den information som anges i bilaga V för 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.

a) Den information som anges i bilaga V för 
ämnen som tillhör riskkategori 1.

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

och VI för ämnen som tillhör riskkategori 2.

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

c) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilaga VII för ämnen som tillhör 
riskkategori 3.

d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder 
på 1 000 ton eller mer per år per tillverkare 
och importör.

d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillhör riskkategori 4.

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

Or. de

Motivering

Switch from a quantitative to a risk-based approach: not the quantity of a substance, but 
rather the risk it represents must be the decisive criterion.  In that connection, the risk is 
determined by the hazardousness, quantity and exposure of the substance. In principle, a 
restricted information set is needed for a risk assessment.  The annexes give details of risk 
categories linked to the information requirements set out in Article 11. 

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 510
ARTIKEL 11

Informationskrav för olika mängder Informationskrav för olika risker
1. Den tekniska dokumentation som avses i 
artikel 9 a skall under punkterna vi, vii och 
viii i den bestämmelsen minst omfatta 

1. Den tekniska dokumentation som avses i 
artikel 9 a skall under punkterna vi, vii och 
viii i den bestämmelsen minst omfatta 
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följande: följande:
a) Den information som anges i bilaga V för 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.

a) Den information som anges i bilaga V och 
VI samt testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilaga VIII för ämnen som i 
samband med registrantens klassificering 
enligt artikel 9c klassificerats i 
prioriteringsnivå 1 i bilaga IVa. 

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

b) Den information som anges i bilagorna V 
och VI samt testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilaga VII för ämnen som i 
samband med registrantens klassificering 
enligt artikel 9c klassificerats i 
prioriteringsnivå 2 i bilaga IVa.

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

c) Den information som anges i bilaga V för
ämnen som i samband med registrantens 
klassificering enligt artikel 9c klassificerats 
i prioriteringsnivå 3 i bilaga IVa. 

d) Den information som anges i bilagorna 
V och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder 
på 1 000 ton eller mer per år per tillverkare 
och importör.
2. Så snart mängden av ett redan 
registrerat ämne når nästa viktgräns, skall 
den ytterligare information som krävs 
enligt punkt 1 lämnas till 
kemikaliemyndigheten; samtidigt skall 
andra uppgifter i registreringsunderlaget 
uppdateras mot bakgrund av denna 
ytterligare information.

Or. de

Motivering

The information to be supplied as part of the technical dossier should not be made solely 
contingent on the quantity of the substance which is manufactured or imported, but should 
rather reflect the risk inherent in the use of the substance in question. Accordingly, toxicity 
and the uses to which the substance is put are decisive, alongside the total quantity 
manufactured or imported. The new Annex IVa represents a workable risk-assessment 
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instrument.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 511
ARTIKEL 11, RUBRIK

Informationskrav för olika mängder Informationskrav för olika mängder och 
farlighetsgrader

Or. nl

Motivering

Informationen måste bero av mängderna och farlighetsgraden. Därför sammanförs i denna 
artikel de mängder som föreslagits med farlighetsgraden. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 512
ARTIKEL 11, PUNKT 1

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

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

a) Den information som anges i bilaga V för 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.

a) Den information som anges i bilaga V och
testningsförslag avseende tester på 
ryggradsdjur för tillhandahållande av 
sådan information för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på 1 ton eller mer 
per år per tillverkare och importör.

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

b) Den information som anges i bilagorna V 
och VI  och testningsförslag avseende tester 
på ryggradsdjur för tillhandahållande av 
sådan information för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på 10 ton eller 
mer per år per tillverkare och importör.

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

c) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag avseende tester 
på ryggradsdjur för tillhandahållande av den 
information som anges i bilagorna V till VII 
för ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 100 ton eller mer per år per 
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mer per år per tillverkare och importör. tillverkare och importör.
d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder på 
1 000 ton eller mer per år per tillverkare och 
importör.

d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag avseende tester 
på ryggradsdjur för tillhandahållande av den 
information som anges i bilagorna V till 
VIII för ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 000 ton eller mer 
per år per tillverkare och importör.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till ändringsförslaget avseende skäl 47. I syfte att förhindra 
djurtester och spara industrins kostnader och eftersom information om djurtester endast skall 
tillhandahållas om det är nödvändigt för ett ämnes säkerhetsbedömning, bör testningsförslag 
avseende tester på ryggradsdjur för tillhandahållande av den information som anges i 
bilagorna V och VI också lämnas in. 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 513
ARTIKEL 11, PUNKT 1, INLEDNINGEN OCH LED A

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

1. Den dokumentation om farliga 
egenskaper som avses i artikel 9.1 b i - iii 
skall omfatta följande information:

a) Den information som anges i bilaga V 
för ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.

a) För ämnen på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare eller importör, all information 
om fysikalisk-kemiska, hälsomässiga och 
miljömässiga egenskaper hos ämnen som 
är tillgänglig för tillverkaren eller 
importören, inbegripet åtminstone den 
information om fysikalisk-kemiska 
egenskaper som anges i bilaga V.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag specificeras att all tillgänglig information måste lämnas in i en 
dokumentation om farliga egenskaper hos ämnen i mängder mellan 1 och 10 ton, inbegripet 
åtminstone den information om fysikalisk-kemiska egenskaper som anges i bilaga V.
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To reduce costs, all information set out in Annex V shall only be required for those substances 
which are identified by the screening (as proposed below) as substances that could pose a 
high risk. For other substances only information that is already available is required to be 
submitted (amendment linked to amendment to article 5(4)).

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 514
ARTIKEL 11, PUNKT 1, INLEDNINGEN OCH LED A

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

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

a) Den information som anges i bilaga V för 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.

a) Den information om fysikalisk-kemiska 
egenskaper som anges i bilaga V, punkt 5 a, 
och information om andra fysikalisk-
kemiska egenskaper som anges i bilaga V, 
punkt 5 b, samt toxikologiska och 
ekotoxikologiska endpoints för ämnet som 
är tillgängliga för tillverkaren eller 
importören, för ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 ton eller mer per 
år per tillverkare och importör.

Or. en

Motivering

Som ett första steg krävs det att registranter inom klassen 1–10 ton lämnar in all relevant 
information som de har tillgång till. Ytterligare insamling av information kan krävas efter en 
inledande grundutvärdering och prioritering. Vissa fysikalisk-kemiska egenskaper 
(ångtryck/granulometri, delningskoefficient, antändningstemperatur, brännbarhet, explosiva 
egenskaper) bör alltid lämnas in i syfte att möjliggöra grundläggande transport- och 
inneslutningsåtgärder, samt för att möjliggöra en användning av enkla exponeringsmodeller.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 515
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED A

a) Den information som anges i bilaga V för 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.

a) Den information som anges i bilaga V för 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör eller om den totala 
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mängden som släpps ut på marknaden 
uppgår till 5 ton per tillverkare eller 
importör.

Or. de

Motivering

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 5 tonnes in total).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 516
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED B, C OCH D

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

b) Den information som anges i bilagorna V 
och VI för ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 100 ton eller mer 
per år per tillverkare och importör, med 
undantag för ämnen med låg 
farlighetsgrad.

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

c) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilaga VII för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år per tillverkare och importör, med 
undantag för ämnen med låg eller 
medelhög farlighetsgrad.

d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder på 
1 000 ton eller mer per år per tillverkare och 
importör.

d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
med mycket hög farlighetsgrad.

Or. nl

Motivering

Informationen måste bero av mängderna och farlighetsgraden. Därför sammanförs de 
mängder som föreslagits med farlighetsgraden. (Paket prioritet Blokland).
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 517
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED B

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

b) Den information som anges i bilagorna V 
och VI för ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 10 ton eller mer per 
år per tillverkare och importör eller om den 
totala mängden som släpps ut på 
marknaden uppgår till 50 ton per 
tillverkare eller importör.

Or. de

Motivering

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes. In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 50 tonnes in total).

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 518
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED C

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

c) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilaga VII för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på 100 ton eller 
mer per år per tillverkare och importör eller 
om den totala mängden som släpps ut på 
marknaden uppgår till 500 ton per 
tillverkare eller importör.

Or. de

Motivering

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 500 tonnes in total). 
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 519
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED C

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

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

Or. en

Motivering

Det bör klarläggas att all information i bilaga VII som inte omfattar tester på ryggradsdjur 
automatiskt bör inkluderas i den tekniska dokumentationen. Det finns ingen orsak att lämna 
in testningsförslag i fråga om den informationen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 520
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED D

d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder på 
1 000 ton eller mer per år per tillverkare och 
importör.

d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och den information som anges i 
bilagorna VII och VIII och som inte 
omfattar tester på ryggradsdjur, och 
testningsförslag för tillhandahållande av den 
information som rör tester på ryggradsdjur 
och som anges i bilagorna VII och VIII för 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 000 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.

Or. en

Motivering

Det bör klarläggas att all information i bilaga VII som inte omfattar tester på ryggradsdjur 
automatiskt bör inkluderas i den tekniska dokumentationen. Det finns ingen orsak att lämna 
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in testningsförslag i fråga om den informationen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 521
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED D

d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder på 
1 000 ton eller mer per år per tillverkare och 
importör.

d) Den information som anges i bilagorna V 
och VI och testningsförslag för 
tillhandahållande av den information som 
anges i bilagorna VII och VIII för ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder på 
1 000 ton eller mer per år per tillverkare och 
importör eller om den totala mängden som 
släpps ut på marknaden uppgår till 
5 000 ton per tillverkare eller importör.

Or. de

Motivering

In the proposal for a regulation quantitative requirements are based on annual production 
(import) volumes.  In keeping with the existing notification system, due account should also be 
taken of overall quantities (e.g. 1 tonne per year and 500 tonnes in total). 

Ändringsförslag från John Bowis, Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi

Ändringsförslag 522
ARTIKEL 11, PUNKT 2

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

2. Så snart mängden av ett redan registrerat 
ämne når nästa viktgräns, skall den 
ytterligare information som krävs enligt 
punkt 1 lämnas till kemikaliemyndigheten; 
samtidigt skall andra uppgifter i 
registreringsunderlaget uppdateras mot 
bakgrund av denna ytterligare information. 
Den ytterligare information som skall 
tillhandahållas skall lämnas till 
kemikaliemyndigheten inom en tidsfrist 
som avtalats mellan registranten och 
kemikaliemyndigheten och samtidigt som 
tillverkaren/importören släpper ut ämnet på 
marknaden.
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Or. en

Motivering

Det är förnuftigt att ge kemikaliemyndigheten och registranten viss säkerhet om den 
tidsperiod under vilken den ytterligare informationen skall tillhandahållas (Bowis m.fl.).

Registranten och kemikaliemyndigheten bör komma överens om en ytterligare tidsfrist för 
tillhandahållandet av tilläggsinformationen (Sacconi).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 523
ARTIKEL 11, PUNKT 2

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

2. Så snart mängden av ett redan registrerat 
ämne når nästa viktgräns, eller ämnets 
farlighetsgrad ändrats utgående från nya 
data, skall den ytterligare information som 
krävs enligt punkt 1 lämnas till 
kemikaliemyndigheten; samtidigt skall andra 
uppgifter i registreringsunderlaget 
uppdateras mot bakgrund av denna 
ytterligare information.

Or. nl

Motivering

Informationen måste bero av mängderna och farlighetsgraden. Därför sammanförs de 
mängder som föreslagits med farlighetsgraden. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola, Amalia Sartori

Ändringsförslag 524
ARTIKEL 11, PUNKT 2A (ny)

2a. I första hand skall in vitro-metoder och 
(kvantitativa) struktur- och 
aktivitetssamband (QSAR) användas. 
Kommissionen skall i detta syfte 
tillhandahålla en förteckning över tester, 
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databaser och erkända metoder till 
företagen.

Or. es

Motivering

Kommissionens möjligheter till studier och utveckling genom institutet i Ispra är tillräckliga 
för att man skall kunna upprätta en förteckning över godkända metoder som inte innefattar 
djurförsök. Kommissionen kan i sin tur via ett register övervaka databaserna och de 
godkända metoderna för kvantitativa struktur- och aktivitetssamband. Dessutom kan den i 
varje givet ögonblick kontrollera att de tillämpas korrekt genom att återge framlagda 
resultat.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 525
ARTIKEL 11, PUNKT 2A (ny)

2a. Den årliga mängden av ett 
infasningsämne skall fastställas på 
grundval av den mängd som i medeltal 
tillverkats eller importeras under tre år 
innan registreringsunderlaget inlämnas.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola,

Ändringsförslag 526
ARTIKEL 12, PUNKT 1

1. Information om ämnens inneboende 
egenskaper får tas fram på annat sätt än 
genom tester, under förutsättning att de 
villkor som anges i bilaga IX uppfylls, 

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

särskilt genom att använda modeller för 
kvalitativa eller kvantitativa 
struktur-aktivitetssamband eller information 
om strukturlika ämnen, eller genom 
användning av godkända QSAR.

Or. es

Motivering

Uppfyller ett av kemikaliemyndighetens syften.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 527
ARTIKEL 12, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 528
ARTIKEL 12, PUNKT 3

3. Laboratorietester och analyser skall 
genomföras i enlighet med principerna om 

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

god laboratoriesed som fastställs i 
direktiv 87/18/EEG, och bestämmelserna i 
direktiv 86/609/EEG. Den första meningen 
skall inte vara tillämplig i samband med 
laboratorietester och analyser, som har 
utförts innan förordningen trädde i kraft. 
Enbart i fall när det finns befogat tvivel om 
giltigheten hos erhållna resultat kan 
myndigheten begära att kompletterande 
tester och analyser genomförs. 

Or. de

Motivering

All data already available must be recognised in the REACH system, even if that data was not 
analysed in accordance with the GLP (good laboratory practice). The existing laws on 
chemicals have ensured that data on a wide variety of substances are available in the EU. 
Firms should be completely freed from any requirement to supply data concerning these 
substances again - a superfluous and unnecessarily bureaucratic procedure. This 
arrangement may also obviate for many animal tests. 

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 529
ARTIKEL 12, PUNKT 3

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag understryker att alla tester som följer god laboratoriesed medför 
onödiga kostnadsökningar eftersom ”in house” -tester vanligtvis är billigare än tester som 
genomförs av laboratorier som uppfyller standarderna om god laboratoriesed. Det behövs ett 
undantag för tester på ryggradsdjur.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 530
ARTIKEL 12, PUNKT 4, STYCKE 1

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

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

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag säkras att gemensamt utnyttjande av data utvidgas till 
information från tester som inte omfattar djur.

Ändringsförslag från John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 531
ARTIKEL 12, PUNKT 4, STYCKE 1

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

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

Or. en
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Motivering

I praktiken är det mycket svårt att alltid erhålla exakt samma renhet för ett ämne till och med 
inom samma anläggning. Dessutom kan flera företag använda olika processer för samma 
ämne som leder till olika renhetsgrad och typ av föroreningar, men som inte ändrar ämnets 
toxikologiska profil. Detta ändringsförslag syftar till att undvika att ämnen som omfattas av 
Reach måste registreras flera gånger, samt omotiverat dubbelarbete och tester på djur.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 532
ARTIKEL 12, PUNKT 4, STYCKE 1

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

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

Or. en

Motivering

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

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Ändringsförslag 533
ARTIKEL 12, PUNKT 4, STYCKE 1
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4. Nya registranter som önskar registrera ett 
redan registrerat ämne får hänvisa till 
tidigare inlämnade undersökningar och 
testrapporter (nedan ”undersökningarna”) 
avseende samma ämne, dock under 
förutsättning att de kan visa att det ämne 
som registreringen avser är detsamma som 
ett tidigare registrerat ämne, även vad gäller 
renhetsgrad och typ av föroreningar, och att 
de kan uppvisa en fullmakt från de tidigare 
registranterna som ger dem rätt att använda 
undersökningarna.

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

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att garantera att uppgifter om andra tester än djurförsök är tillgängliga, 
på motsvarande sätt som redan föreskrivs för djurförsök. Ändringsförslaget hänger ihop med 
de andra ändringsförslagen till artiklarna i avdelningen II om registrering av ämnen 
(Vernola m.fl.).

Ändringsförslaget syftar till att klargöra det juridiska läget, eftersom den föreslagna 
formuleringen kan ge upphov till tvetydigheter (Foglietta m.fl.).

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 534
ARTIKEL 12, PUNKT 4, STYCKE 1A (nytt)

Kemikaliemyndigheten skall ansvara för en 
efterföljande lämplig kostnadsfördelning.

Or. de

Motivering

The entrepreneurs and consumers concerned must be guaranteed legal security.

Ändringsförslag från Karin Scheele, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 535
ARTIKEL 13, PUNKT 1, STYCKE 1

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

göras och en kemikaliesäkerhetsrapport 
sammanställas för alla ämnen som omfattas 
av registreringsplikten i enlighet med detta 
kapitel; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG.

Or. de

Motivering

As far as workers, consumers and the environment are concerned, the chemical safety 
assessment and the chemical safety report based on that assessment are fundamental to the 
safe use of chemicals. the resulting risk-management measures (see Annex I) can make an 
invaluable contribution to safety at the workplace. The amendment therefore suggests that a 
chemical safety assessment and a chemical safety report should be mandatory for all 
substances subject to registration pursuant to Chapter 2 (Scheele).

It is unacceptable to limit safety assessments to substances above 10 tonnes. This would 
mean, firstly, that for two-thirds of the substances that fall under REACH, the data provided 
under registration would not be assessed with regard to its impacts on human health and the 
environment. And even when they are hazardous, there would be no requirement to provide  
exposure data. Without exposure information, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances (Schlyter and others).

Ändringsförslag från Mary Honeyball, Jonas Sjöstedt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Richard Seeber

Ändringsförslag 536
ARTIKEL 13, PUNKT 1, STYCKE 1

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

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

Or. en
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Motivering 

Den information som krävs för kemikalier som tillverkas i mängder på 1 - 10 ton per år är 
otillräcklig. Den identifierar inte kemikalier med särskilt farliga egenskaper eller som utgör 
en risk för människors hälsa. Efter rådfrågningen på Internet har Reach försvagats betydligt 
till följd av att tre tester avlägsnats och skyldigheten att utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport slopats. Denna informationsbrist leder till att det i Reach inte 
krävs att ämnen i mängder på 1-10 ton har säkerhetsdatablad. Utan sådan grundläggande 
information är det svårt för nedströmsanvändarna att genomföra lämpliga 
riskhanteringsåtgärder till skydd för arbetstagarna (Honeyball, Jorgensen m.fl.). 

Med detta ändringsförslag säkrar man att grundläggande information i form av en 
kemikaliesäkerhetsrapport görs tillgänglig av tillverkare med avseende på kemikalier i 
mängder på 1 ton eller mer. Detta är nödvändigt för att riskhanteringsåtgärder skall kunna 
vidtas för att skydda branschaktörer eller konsumenter som är i direkt kontakt med dessa 
kemikalier, till exempel klädfärgmedel eller hushållsrengöringsprodukter (Sjöstedt).

En kemikaliesäkerhetsrapport skall vara obligatorisk för mängder på 1 ton eller mer eftersom 
detta nya instrument är av central betydelse för riskbedömningen och vidtagandet av 
riskhanteringsåtgärder. Flera - t.ex. mycket giftiga - ämnen kan redan innebära en stor risk i 
små mängder (väsentligt mindre än 1 ton). För att säkerställa säkerheten på arbetsplatser är 
det absolut nödvändigt med en kemikaliesäkerhetsrapport för mängder på 1 ton eller mer. 
Kommissionens förslag till bestämmelser för mängder mellan 1 och 10 ton skulle kunna 
förorsaka en lucka i skyddssystemet (Seeber).

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 537
ARTIKEL 13, PUNKT 1, STYCKE 1

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

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

Or. de

Motivering

The threshold triggering a mandatory chemical safety report should be 100 tonnes per year. 
This would serve to reduce the burden on SMUs.
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Ändringsförslag från Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 538
ARTIKEL 13, PUNKT 2, INLEDNINGEN

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

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

Or. en

Motivering

Koncentrationsgränser bör också införas för ämnen i varor. Det att förslaget innebär en 
diskriminering av ämnen i varor kan inte motiveras med toxikologiska och ekotoxikologiska 
synpunkter. Exponering för ämnen i varor kräver dessutom, till skillnad från ämnen i 
beredningar, ett medel för extraktion och således begränsas exponeringen ytterligare. Detta 
ändringsförslag är i linje med gällande gemenskapslagstiftning om varor.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 539
ARTIKEL 13, PUNKT 2, INLEDNINGEN

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

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

Or. en

Motivering

I syfte att undvika att ämnen som utgör komponenter i beredningar och som inte uppfyller 
villkoren för att klassificeras som farliga omfattas av bestämmelserna om 
kemikaliesäkerhetsbedömningar och kemikaliesäkerhetsrapporter.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 540
ARTIKEL 13, PUNKT 2, LED F

f) 0,1 %, om ämnet uppfyller kriterierna i 
bilaga XII.

f) 0,1 %, om ämnet har mycket hög 
farlighetsgrad.

Or. nl

Motivering

PBT- och vPvB-ämnena räknas till ämnen med mycket hög farlighetsgrad. (Paket prioritet 
Blokland).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 541
ARTIKEL 13, PUNKT 3, LED D

d) PBT- och vPvB-bedömning. d) Bedömning av farlighetsgrad.

Or. nl

Motivering

PBT- och vPvB-ämnena räknas till ämnen med mycket hög farlighetsgrad. PBT- och vPvB-
bedömningen ersätts med en bedömning av farlighetsgrad. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 542
ARTIKEL 13, PUNKT 3, LED DA OCH DB (nya)

da) exponeringsbedömning
db riskkarakterisering

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förenkla förfarandet genom att lägga till en 
exponeringsbedömning och riskkarakterisering som ett steg i alla 
kemikaliesäkerhetsrapporter.
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 543
ARTIKEL 13, PUNKT 4

4. Om tillverkaren eller importören som en 
följd av steg a–d i punkt 3 drar slutsatsen 
att ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt enligt direktiv 
67/548/EEG, eller om det bedöms vara ett 
PBT- eller vPvB-ämne, skall 
kemikaliesäkerhetsbedömningen även 
omfatta följande steg:

utgår

a) Exponeringsbedömning.
b) Riskkarakterisering.
Exponeringsbedömningen och 
riskkarakteriseringen skall behandla 
tillverkarens eller importörens samtliga 
identifierade användningar.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förenkla förfarandet genom att lägga till 
exponeringsbedömning och riskkarakterisering som ett steg i alla 
kemikaliesäkerhetsrapporter.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 544
ARTIKEL 13, PUNKT 4, INLEDNING

4. Om tillverkaren eller importören som en 
följd av steg a–d i punkt 3 drar slutsatsen att 
ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt enligt 
direktiv 67/548/EEG, eller om det bedöms 
vara ett PBT- eller vPvB-ämne, skall 
kemikaliesäkerhetsbedömningen även 
omfatta följande steg:

4. Om tillverkaren eller importören som en 
följd av steg a–d i punkt 3 drar slutsatsen att 
ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt enligt 
direktiv 67/548/EEG, eller om det bedöms 
vara ett ämne med mycket hög 
farlighetsgrad, skall 
kemikaliesäkerhetsbedömningen även 
omfatta följande steg:
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Or. nl

Motivering

PBT- och vPvB-ämnena räknas till ämnen med mycket hög farlighetsgrad. (Paket prioritet 
Blokland).

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 545
ARTIKEL 13, PUNKT 4, STYCKE 2

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

Exponeringsbedömningen och 
riskkarakteriseringen skall behandla 
tillverkarens eller importörens samtliga 
identifierade användningar i mängder på 
1 ton eller mer per år.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag förbättras förordningens användbarhet eftersom man genom 
det begränsar användningar som bör behandlas i kemikaliesäkerhetsrapporten till 
användningar på 1 ton eller mer. Enligt kommissionens förslag bör användningar även i 
mycket små mängder behandlas. 

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

Ändringsförslag 546
ARTIKEL 13, PUNKT 4A (ny)

4a. Kemikaliesäkerhetsrapporten skall 
omfatta resultat från en bedömning som 
omfattar
a) registrantens slutsatser om att ingen risk 
föreligger och att ingen bedömning är 
nödvändig förrän det sker en ändring i 
risken på grundval av ny information, eller
b) registrantens testningsförslag i syfte att 
framställa tilläggsinformation om 
registranten anser det vara nödvändigt på 
grundval av tillämpningen av 
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bilagorna VII - IX.

Or. en

Motivering

Registranten är ensam ansvarig för att den stegvisa riskbedömningen utförs. Om den 
tillgängliga informationen inte är tillräcklig för att påvisa en säker andvändning ankommer 
det på registranten att utarbeta ett testningsförslag som skall lämnas in till 
kemikaliemyndigheten under registreringsförfarandet. Det slutgiltiga registreringsunderlaget 
som lämnas till kemikaliemyndigheten utan testningsförslag tyder på att inga risker 
föreligger. Registranten är ansvarig för dokumentationens innehåll och slutsatserna till följd 
av denna information. En slutsats skulle kunna vara att vissa tillämpningar av ett ämne inte 
kan accepteras av registranten på grund av ohanterliga risker. 

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Ändringsförslag 547
ARTIKEL 13, PUNKT 5, LED A

a) I material som kommer i kontakt med 
livsmedel enligt rådets 
direktiv 89/109/EEG.

utgår

Or. it

Motivering

Kemikaliesäkerhetsrapporten ingår i registreringsunderlaget, och därför behöver den inte tas 
fram för ämnen som inte omfattas av förordningens tillämpningsområde. Ämnen som redan 
regleras av olika särbestämmelser bör inte omfattas av Reach. Ändringsförslaget hänger ihop 
med de andra ändringsförslagen till artiklarna i avdelning II om registrering av ämnen.

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

Ändringsförslag 548
ARTIKEL 14

Polymerer är undantagna från registrering
enligt denna avdelning.

Polymerer är undantagna från registrering.
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Or. it

Motivering

Polymerer bör inte alls omfattas av Reach. I stället krävs det särskilda bestämmelser för 
polymerer. Ändringsförslaget hänger ihop med de andra ändringsförslagen till artiklarna i 
avdelning II om registrering av ämnen.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 549
ARTIKEL 14A (ny)

Artikel 14a
Registrering enligt farlighetsgrad

Ett registreringsunderlag skall lämnas in 
utgående från farlighetsgraden, sådan den 
fastställts av kemikaliemyndigheten, samt 
den mängd av ämnet som årligen tillverkas 
eller importeras.

Or. nl

Motivering

Farlighetsgraden är utslagsgivande för vilka uppgifter som skall inlämnas i samband med en 
registrering. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 550
ARTIKEL 15

Artikel 15 utgår
Registrering av isolerade intermediärer 
som används på plats
1. Alla som tillverkar isolerade 
intermediärer som används på plats, i 
mängder på minst 1 ton per år, skall lämna 
in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.
2. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som används på plats skall 



AM\565897SV.doc 119/1 PE 357.817v01-00

SV

omfatta all nedanstående information i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108, om 
tillverkaren kan tillhandahålla den utan att 
genomföra ytterligare tester:
a) Tillverkarens namn och adress i enlighet 
med avsnitt 1 i bilaga IV.
b) Intermediärens identitet i enlighet med 
avsnitt 2 i bilaga IV.
c) Intermediärens klassificering.
d) All tillgänglig information om 
intermediärens fysikalisk-kemiska 
egenskaper, hälso- eller miljöegenskaper.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för Reach bör inte omfatta intermediärer. Intermediärer tillverkas 
endast för industriell användning och det finns särskild lagstiftning om de miljömässiga, 
allmänna och arbetssäkerhetsmässiga aspekterna med avseende på  tillverkning och kontroll 
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).

– Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

– Internationella bestämmelser och gemenskapsbestämmelser om transport av farliga ämnen.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 551
ARTIKEL 15, PUNKT 1

1. Alla som tillverkar isolerade intermediärer 
som används på plats, i mängder på minst 
1 ton per år, skall lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

1. Alla som tillverkar isolerade intermediärer 
som har mycket hög farlighetsgrad och som 
används på plats, eller andra slags isolerade 
intermediärer som används på plats i 
mängder på minst 1 ton per år, skall lämna 
in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.
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Or. nl

Motivering

I fråga om ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste en riskbedömning kunna göras också 
av mängder som understiger 1 ton per år. Dessa ämnen med mycket hög farlighetsgrad kan 
också i mycket små mängder vålla avsevärd skada på miljön och folkhälsan. (Paket prioritet 
Blokland).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 552
ARTIKEL 15, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som används på plats skall 
omfatta all nedanstående information i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108, om 
tillverkaren kan tillhandahålla den utan att 
genomföra ytterligare tester:

2. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som används på plats skall 
omfatta all nedanstående information i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:

Or. en

Motivering

Registrering av en intermediär på plats bör innehålla denna information oberoende av om 
tillverkaren måste genomföra ytterligare tester eller inte. Om denna bestämmelse inte ändras 
kommer det att leda till att tillverkare avråds från tester. De som inte genomfört tester 
behöver inte lämna in dem. Genom att den markerade texten stryks innebär det att denna 
information istället utgör ett krav för samtliga tillverkare (Sjöstedt).

I Reach förutses endast minsta möjliga information om intermediärer. Intermediärer är 
emellertid ofta mycket reaktiva och de kan ha varierande farliga egenskaper. Intermediärer 
är särskilt farliga för människors hälsa. Det räcker inte att endast med att tillhandahålla 
information som redan finns tillgänglig. Informationen bör vara tillräcklig för att man skall 
kunna klassificera intermediären i syfte att möjliggöra tillförlitligare övervakning av 
arbetstagarnas hälsa, lämpliga kollektiva och individuella skyddsåtgärder samt fastställa 
förslag till substitutionsämnen. (Schlyter m.fl.)

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 553
ARTIKEL 15, PUNKT 2A (ny)
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2a. Registrering av isolarede intermediärer 
på plats i mängder på 100 ton eller mer per 
år skall omfatta den information som anges 
i bilaga V utöver den information som 
krävs i punkt 2.
Artikel 12 skall gälla vid framställandet av 
denna information.

Or. en

Motivering

I Reach förutses endast minsta möjliga information om intermediärer. Intermediärer är 
emellertid ofta mycket reaktiva och de kan ha olika farliga egenskaper. Intermediärer är 
särskilt farliga för arbetstagarnas  hälsa. Det räcker inte att endast tillhandahålla 
information som redan finns tillgänlig. Isolerade intermediärer på plats i mängder som 
överstiger 100 ton bör uppfylla samma krav som normala ämnen i mängder mellan 1 - 10 ton.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 554
ARTIKEL 15, PUNKT 2A (ny)

2a. Registrering av isolerade intermediärer 
på plats i mängder som överstiger 100 ton 
per år skall omfatta den information som 
anges i bilaga V utöver den information 
som krävs i punkt 2.

Or. en

Motivering

Intermediärer kan vara mycket reaktiva och toxiska. Det är lämpligt att begära mera 
information särskilt med avseende på större mängder. Genom detta ändringsförslag införs 
större krav på tillverkare som använder isolerade intermediärer på plats i mängder på mer 
än 1 000 ton per år. Kraven om information är de samma som kommissionen fastställer i sitt 
förslag för isolerade intermediärer som transporteras.
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Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 555
ARTIKEL 16

Artikel 16 utgår
Registrering av isolerade intermediärer 

som transporteras
1. Alla som tillverkar eller importerar 
isolerade intermediärer som transporteras, 
i mängder på minst 1 ton per år, skall 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.
2. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som transporteras skall 
omfatta all nedanstående information i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:
a) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress i enlighet med avsnitt 1 i 
bilaga IV.
b) Intermediärens identitet i enlighet med 
avsnitt 2 i bilaga IV.
c) Intermediärens klassificering.
d) All tillgänglig information om 
intermediärens fysikalisk-kemiska 
egenskaper, hälso- eller miljöegenskaper.
3. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som transporteras i mängder 
på mer än 1 000 ton per år skall, utöver den 
information som krävs enligt punkt 2, även 
omfatta den information som anges i 
bilaga V.
Artikel 12 skall tillämpas vid framtagning 
av denna information.
4. Punkterna 2 och 3 skall endast gälla 
isolerade intermediär som transporteras, 
när transporten till andra anläggningar 
äger rum under sträng avtalskontroll, 
inklusive lego- eller kontraktstillverkning, 
och där syntesen av ett eller flera andra 
ämnen från intermediären äger rum vid 
dessa andra anläggningar under följande 
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strängt kontrollerade betingelser:
a) Ämnet skall med hjälp av tekniska 
metoder vara ordentligt inneslutet under 
hela sin livscykel; livscykeln omfattar 
tillverkning, transport (både järnvägs- och 
vägtransport, transport på inre vattenvägar, 
sjö- eller lufttransport samt överföring i 
rörledningar), rening, rengöring och 
underhåll, provtagning, analys, lastning 
och avlastning av utrustning eller kärl samt 
bortskaffande eller rening och lagring av 
avfall.
b) Vid risk för exponering skall hanterings-
och begränsningsteknik finnas tillgänglig 
som minimerar utsläppen och den 
resulterande exponeringen.
c) Ämnet får endast hanteras av 
auktoriserad personal med tillräcklig 
utbildning.
d) Vid renings- och underhållsarbete skall 
särskilda procedurer, t.ex. avluftning och 
tvättning, tillämpas innan systemet öppnas 
och innan några ingrepp görs.
e) Transporter skall uppfylla kraven i 
direktiv 94/55/EG.
f) Om en olycka inträffar eller om avfall 
genereras, skall hanterings- och/eller 
begränsningsteknik användas för att 
minimera utsläpp och resulterande 
exponering under rening eller rengöring 
och underhåll.
g) De hanteringsförfaranden som gäller för 
ämnet skall vara väl dokumenterade och 
stå under strikt överinseende av 
verksamhetsutövaren.
h) Registranten skall ha ett system för 
produktomsorg och skall övervaka 
användarna för att försäkra sig om 
villkoren i a–g uppfylls.
Om villkoren i första stycket inte är 
uppfyllda skall registreringsunderlaget 
omfatta den information som anges i 
artikel 9.
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 15.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 556
ARTIKEL 16, PUNKT 1

1. Alla som tillverkar eller importerar 
isolerade intermediärer som transporteras, i 
mängder på minst 1 ton per år, skall lämna 
in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

1. Alla som tillverkar eller importerar 
isolerade intermediärer som transporteras 
och som har mycket hög farlighetsgrad, 
eller andra slags isolerade intermediärer 
som transporteras i mängder på minst 1 ton 
per år, skall lämna in ett 
registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten.

Or. nl

Motivering

I fråga om ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste en riskbedömning kunna göras också 
av mängder som understiger 1 ton per år. Detta gäller också för isolerade intermediärer som 
transporteras. Dessa ämnen med mycket hög farlighetsgrad kan också i mycket små mängder 
vålla avsevärd skada på miljön och folkhälsan. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 557
ARTIKEL 16, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som transporteras i mängder 
på mer än 1 000 ton per år skall, utöver den 
information som krävs enligt punkt 2, även 
omfatta den information som anges i 
bilaga V.

3. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som transporteras i mängder 
på mer än 1 000 ton per år och tillverkare 
eller importör skall, utöver den information 
som krävs enligt punkt 2, även omfatta den 
information som anges i bilaga V och 
bilaga VI.

Or. en
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Motivering

Intermediärer kan vara mycket reaktiva och toxiska. Det är särskilt lämpligt att be om 
ytterligare information då isolerade intermediärer transporteras. Genom detta 
ändringsförslag införs större krav på information för isolerade intermediärer som 
transporteras i mängder på mer än 1 000 ton per år. Det klargörs också att mängden i ton 
gäller per tillverkare eller importör.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 558
ARTIKEL 16, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som transporteras i mängder 
på mer än 1 000 ton per år skall, utöver den 
information som krävs enligt punkt 2, även 
omfatta den information som anges i 
bilaga V.

3. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som transporteras och som 
har mycket hög farlighetsgrad skall, utöver 
den information som krävs enligt punkt 2, 
även omfatta den information som anges i 
bilaga V.

Or. nl

Motivering

Angivelsen av mängden utgår och angivelse av farlighetsgraden kommer i stället. (Paket 
prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 559
ARTIKEL 16, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som transporteras i mängder 
på mer än 1 000 ton per år skall, utöver den 
information som krävs enligt punkt 2, även 
omfatta den information som anges i 
bilaga V.

3. Registreringsunderlaget för isolerade 
intermediärer som transporteras i mängder 
på mer än 10 ton per år skall, utöver den 
information som krävs enligt punkt 2, även 
omfatta den information som anges i 
bilaga V.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att ingående granska kemikalier som transporteras på grund av de 
särskilda riskerna för säkerheten, hälsan och miljön som är förknippade med transporter och 
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eftersom transporter av farliga ämnen fortsättningsvis är dåligt reglerade även om de ökar 
hela tiden. Isolerade intermediärer som transporteras i mängder på mer än 10 ton bör 
uppfylla samma krav som normala ämnen i mängder mellan 1–10 ton.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 560
ARTIKEL 17

Artikel 17 utgår
Gemensamt inlämnande av data av 

medlemmar i konsortier
1. När två eller flera tillverkare har för 
avsikt att i gemenskapen tillverka samma 
isolerade intermediär som används på plats 
eller transporteras och/eller när två eller 
flera importörer har för avsikt att importera 
samma isolerade intermediär som används 
på plats eller transporteras, kan de för 
registreringen bilda ett konsortium. En 
tillverkare eller importör som, med de 
andra tillverkarnas och/eller importörernas 
tillstånd, agerar på deras vägnar skall 
lämna in delar av registreringsunderlaget i 
enlighet med andra och tredje stycket.
Varje medlem i konsortiet skall separat 
tillhandahålla de uppgifter som anges i 
artikel 15.2 a–b och artikel 16.2 a–b.
Den tillverkare eller importör som 
tillhandahåller information på de andra 
konsortiemedlemmarnas vägnar skall 
lämna in den information som anges i 
artikel 15.2 c–d och artikel 16.2 c–d och 
16.3.
2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall endast betala en tredjedel 
av registreringsavgiften.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 15.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 561
ARTIKEL 17, PUNKT 2

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

2. Registranter som deltar i ett konsortium 
skall sinsemellan bestämma om hur stor del 
av registreringsavgiften var och en skall 
betala.

Or. nl

Motivering

Registranterna skall sinsemellan bestämma om hur stor del av registreringsavgiften var och 
en skall betala. Då kan man inom konsortiet komma överens om att de som producerar större 
mängder av ett ämne som skall registreras också skall betala en större del av
registreringsavgiften. På det sättet uppmuntras små och medelstora företag att gå med i 
konsortier och kostnaderna för dem hålls nere. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 562
ARTIKEL 17, PUNKT 2

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 563
ARTIKEL 17, PUNKT 2
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2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall endast betala en tredjedel 
av registreringsavgiften.

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

Or. en

Motivering

Om man begränsar avgiften till endast en tredjedel innebär det mindre incitament för att 
bilda konsortier med två parter. Det är endast konsortier med två medlemmar som drar nytta
av detta. Om avgiften delas jämt lockar det också större konsortier. Detta ändringsförslag är 
kopplat till ändringsförslagen avseende artiklarna 1.2, 25.5 och 25.6.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Ändringsförslag 564
ARTIKEL 17, PUNKT 2

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

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

Avgiften skall vara proportionell enligt 
vissa kriterier som skall fastställas av 
kemikaliemyndigheten, bland annat med 
beaktande av de tillverkade eller 
importerade mängderna.

Or. it

Motivering

För att minska bördan för små och medelstora företag bör kemikaliemyndigheten när den 
fastställer registreringsavgiftens storlek också ta hänsyn till regisranternas storlek och hur 
stora mängder som tillverkas eller importeras. Ändringsförslaget hänger ihop med de andra 
ändringsförslagen till artiklarna i avdelning II om registrering av ämnen.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 565
ARTIKEL 18

Artikel 18 utgår
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Kemikaliemyndighetens uppgifter
1. Kemikaliemyndigheten skall tilldela 
varje registreringsunderlag ett 
registreringsnummer, som skall användas 
vid all korrespondens beträffande 
registreringen, och ett registreringsdatum, 
vilket skall vara det datum då 
kemikaliemyndigheten mottar 
registreringsunderlaget. 
Kemikaliemyndigheten skall snarast delge 
den berörda tillverkaren eller importören 
registreringsnumret och 
registreringsdatumet.
2. Kemikaliemyndigheten skall inom tre 
veckor från registreringdatumet kontrollera 
att varje registreringsunderlag är 
fullständigt och innehåller de uppgifter 
som krävs enligt artiklarna 9 och 11 eller 
artiklarna 15 eller 16. Vad gäller 
registreringsunderlag för infasningsämnen 
som lämnats in under den 
tvåmånadersperiod som omedelbart föregår 
den aktuella tidsfristen i artikel 21 skall
kemikaliemyndigheten göra kontrollen 
inom tre månader räknat från denna 
tidsfrist. Kontrollen skall inte omfatta en 
bedömning av de inlämnade uppgifternas 
eller motiveringarnas kvalitet eller av 
huruvida de är tillräckliga.
Om ett registreringsunderlag är 
ofullständigt skall kemikaliemyndigheten 
inom tre veckor från registreringsdatumet 
meddela registranten vilken ytterligare 
information som krävs för att 
registreringsunderlaget skall bli 
fullständigt i enlighet med denna 
avdelning, och fastställa en rimlig tidsfrist 
inom vilken denna information skall ha 
inkommit. Registranten skall lämna sådan 
ytterligare information till 
kemikaliemyndigheten inom den fastställda 
tidsfristen. Kemikaliemyndigheten skall ge 
registranten en bekräftelse på vilket datum 
den ytterligare informationen mottagits. 
Kemikaliemyndigheten skall med 
beaktande av denna ytterligare information 
återigen kontrollera om 
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registreringsunderlaget är fullständigt. 
Kemikaliemyndigheten skall vägra 
registrering om registranten inte 
kompletterar sitt registreringsunderlag 
inom den fastställda tidsfristen.
3. Kemikaliemyndigheten skall inom 30 
dagar från registreringsdatumet 
vidarebefordra registreringsunderlaget till 
den behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten tillsammans med uppgifter 
om registreringsnummer, 
registreringsdatum och resultatet av 
kontrollen av registreringsunderlaget; om 
ytterligare information begärts skall 
kemikaliemyndigheten meddela detta och 
ange den tidsfrist som fastställts i enlighet 
med punkt 2 andra stycket. Den berörda 
medlemsstaten skall vara den medlemsstat 
där tillverkningen äger rum eller där 
importören är etablerad. 
Kemikaliemyndigheten skall till den 
behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten omgående vidarebefordra 
eventuell ytterligare information som 
registranten tillhandahållit.
4. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkt 2 i denna artikel får 
överklagas i enlighet med artiklarna 87, 88 
och 89.

Or. de

Motivering

Avoidance of unnecessary red tape.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 566
ARTIKEL 18

1. Kemikaliemyndigheten skall tilldela varje 
registreringsunderlag ett 
registreringsnummer, som skall användas 
vid all korrespondens beträffande 

1. Kemikaliemyndigheten skall tilldela varje 
anmälan ett nummer, som skall användas 
vid all korrespondens beträffande anmälan 
och registreringen, och ett datum, vilket 
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registreringen, och ett registreringsdatum, 
vilket skall vara det datum då 
kemikaliemyndigheten mottar 
registreringsunderlaget. 
Kemikaliemyndigheten skall snarast delge 
den berörda tillverkaren eller importören 
registreringsnumret och 
registreringsdatumet.

skall vara det datum då 
kemikaliemyndigheten mottar anmälan. 
Kemikaliemyndigheten skall snarast delge 
den berörda tillverkaren eller importören 
anmälans nummer och datum. Därefter 
skall kemikaliemyndigheten fastställa ett 
registreringsdatum, vilket skall vara det 
datum då kemikaliemyndigheten mottar 
registreringsunderlaget. 
Kemikaliemyndigheten skall snarast delge 
den berörda tillverkaren eller importören 
registreringsdatumet.
2. Kemikaliemyndigheten skall för varje 
anmälan, inom tre veckor efter 
anmälningsdatum, kontrollera att anmälan 
är fullständig och innehåller de uppgifter 
som krävs enligt artikel 4c (ny). Kontrollen 
skall inte omfatta en bedömning av de 
inlämnade uppgifternas eller 
motiveringarnas kvalitet eller av huruvida 
de är tillräckliga.
Om en anmälan är ofullständig skall 
kemikaliemyndigheten inom tre veckor från 
anmälningsdatum meddela anmälaren 
vilken ytterligare information som krävs för 
att anmälan skall bli fullständig i enlighet 
med denna avdelning, och fastställa en 
rimlig tidsfrist inom vilken denna 
information skall ha inkommit. Anmälaren 
skall lämna sådan kompletterande 
information till kemikaliemyndigheten 
inom den fastställda tidsfristen. 
Kemikaliemyndigheten skall ge anmälaren 
en bekräftelse på vilket datum den 
kompletterande informationen mottagits. 
Kemikaliemyndigheten skall med 
beaktande av denna ytterligare information 
återigen kontrollera om anmälan är 
fullständig.
Kemikaliemyndigheten skall avvisa 
anmälan om anmälaren inte kompletterar 
sin anmälan inom den fastställda 
tidsfristen.
2a. Kemikaliemyndigheten skall inom 
24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande tillkännage farlighetsgraden 
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för anmälaren.
2. Kemikaliemyndigheten skall inom tre 
veckor från registreringdatumet kontrollera 
att varje registreringsunderlag är fullständigt 
och innehåller de uppgifter som krävs enligt
artiklarna 9 och 11 eller artiklarna 15 eller 
16. Vad gäller registreringsunderlag för 
infasningsämnen som lämnats in under den 
tvåmånadersperiod som omedelbart föregår 
den aktuella tidsfristen i artikel 21 skall 
kemikaliemyndigheten göra kontrollen inom 
tre månader räknat från denna tidsfrist. 
Kontrollen skall inte omfatta en bedömning 
av de inlämnade uppgifternas eller 
motiveringarnas kvalitet eller av huruvida de 
är tillräckliga.

3. Kemikaliemyndigheten skall inom tre 
veckor från registreringdatumet kontrollera 
att varje registreringsunderlag är fullständigt 
och innehåller de uppgifter som krävs enligt 
artiklarna 9 och 11 eller artiklarna 15 eller 
16. Vad gäller registreringsunderlag för 
infasningsämnen som lämnats in under den 
tvåmånadersperiod som omedelbart föregår 
den aktuella tidsfristen i artikel 21 skall 
kemikaliemyndigheten göra kontrollen inom 
tre månader räknat från denna tidsfrist. 
Kontrollen skall inte omfatta en bedömning 
av de inlämnade uppgifternas eller 
motiveringarnas kvalitet eller av huruvida de 
är tillräckliga.

Om ett registreringsunderlag är ofullständigt 
skall kemikaliemyndigheten inom tre veckor 
från registreringsdatumet meddela 
registranten vilken ytterligare information 
som krävs för att registreringsunderlaget 
skall bli fullständigt i enlighet med denna 
avdelning, och fastställa en rimlig tidsfrist 
inom vilken denna information skall ha 
inkommit. Registranten skall lämna sådan 
ytterligare information till 
kemikaliemyndigheten inom den fastställda 
tidsfristen. Kemikaliemyndigheten skall ge 
registranten en bekräftelse på vilket datum 
den ytterligare informationen mottagits. 
Kemikaliemyndigheten skall med beaktande 
av denna ytterligare information återigen 
kontrollera om registreringsunderlaget är 
fullständigt.

Om ett registreringsunderlag är ofullständigt 
skall kemikaliemyndigheten inom tre veckor 
från registreringsdatumet meddela 
registranten vilken ytterligare information 
som krävs för att registreringsunderlaget 
skall bli fullständigt i enlighet med denna 
avdelning, och fastställa en rimlig tidsfrist 
inom vilken denna information skall ha 
inkommit. Registranten skall lämna sådan 
ytterligare information till 
kemikaliemyndigheten inom den fastställda 
tidsfristen. Kemikaliemyndigheten skall ge 
registranten en bekräftelse på vilket datum 
den ytterligare informationen mottagits. 
Kemikaliemyndigheten skall med beaktande 
av denna ytterligare information återigen 
kontrollera om registreringsunderlaget är 
fullständigt.

Kemikaliemyndigheten skall vägra 
registrering om registranten inte 
kompletterar sitt registreringsunderlag inom 
den fastställda tidsfristen.

Kemikaliemyndigheten skall vägra 
registrering om registranten inte 
kompletterar sitt registreringsunderlag inom 
den fastställda tidsfristen.

3. Kemikaliemyndigheten skall inom 
30 dagar från registreringsdatumet 
vidarebefordra registreringsunderlaget till 
den behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten tillsammans med uppgifter 
om registreringsnummer, registreringsdatum 
och resultatet av kontrollen av 
registreringsunderlaget; om ytterligare 

4. Kemikaliemyndigheten skall inom 
30 dagar från registreringsdatumet 
vidarebefordra registreringsunderlaget till 
den behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten tillsammans med uppgifter 
om registreringsnummer, registreringsdatum 
och resultatet av kontrollen av 
registreringsunderlaget; om ytterligare 
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information begärts skall 
kemikaliemyndigheten meddela detta och 
ange den tidsfrist som fastställts i enlighet 
med punkt 2 andra stycket. Den berörda 
medlemsstaten skall vara den medlemsstat 
där tillverkningen äger rum eller där 
importören är etablerad. 

information begärts skall 
kemikaliemyndigheten meddela detta och 
ange den tidsfrist som fastställts i enlighet 
med punkt 2 andra stycket. Den berörda 
medlemsstaten skall vara den medlemsstat 
där tillverkningen äger rum eller där 
importören är etablerad. 

Kemikaliemyndigheten skall till den 
behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten omgående vidarebefordra 
eventuell ytterligare information som 
registranten tillhandahållit.

Kemikaliemyndigheten skall till den 
behöriga myndigheten i den berörda 
medlemsstaten omgående vidarebefordra 
eventuell ytterligare information som 
registranten tillhandahållit.

4. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkt 2 i denna artikel får 
överklagas i enlighet med artiklarna 87, 88 
och 89.

5. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkterna 2 och 3 i denna 
artikel får överklagas i enlighet med 
artiklarna 87, 88 och 89.

Or. nl

Motivering

Kemikaliemyndighetens skyldigheter i fråga om handläggningen av anmälningar tas med. 
(Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 567
ARTIKEL 18, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Kemikaliemyndigheten skall inom tre 
veckor från registreringdatumet kontrollera 
att varje registreringsunderlag är fullständigt 
och innehåller de uppgifter som krävs enligt 
artiklarna 9 och 11 eller artiklarna 15 eller 
16. Vad gäller registreringsunderlag för 
infasningsämnen som lämnats in under den 
tvåmånadersperiod som omedelbart föregår 
den aktuella tidsfristen i artikel 21 skall 
kemikaliemyndigheten göra kontrollen inom 
tre månader räknat från denna tidsfrist. 
Kontrollen skall inte omfatta en bedömning 
av de inlämnade uppgifternas eller 
motiveringarnas kvalitet eller av huruvida de 
är tillräckliga.

2. Kemikaliemyndigheten skall inom tre 
veckor från registreringdatumet kontrollera 
att varje registreringsunderlag är fullständigt 
och innehåller de uppgifter som krävs enligt 
artiklarna 9 och 11. Vad gäller 
registreringsunderlag för infasningsämnen 
som lämnats in under den 
tvåmånadersperiod som omedelbart föregår 
den aktuella tidsfristen i artikel 21 skall 
kemikaliemyndigheten göra kontrollen inom 
tre månader räknat från denna tidsfrist. 
Kontrollen skall inte omfatta en bedömning 
av de inlämnade uppgifternas eller 
motiveringarnas kvalitet eller av huruvida de 
är tillräckliga.
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Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för Reach bör inte omfatta intermediärer. Intermediärer tillverkas 
endast för industriell användning och det finns särskild lagstiftning om de miljömässiga, 
allmänna och arbetssäkerhetsmässiga aspekterna med avseende på  tillverkning och kontroll 
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).

- Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

- International/EC regulations concerning the transport of dangerous goods.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 568
ARTIKEL 18, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Kemikaliemyndigheten skall inom tre 
veckor från registreringsdatumet kontrollera 
att varje registreringsunderlag är fullständigt 
och innehåller de uppgifter som krävs enligt 
artiklarna 9 och 11 eller artiklarna 15 eller 
16. Vad gäller registreringsunderlag för 
infasningsämnen som lämnats in under den 
tvåmånadersperiod som omedelbart föregår 
den aktuella tidsfristen i artikel 21 skall 
kemikaliemyndigheten göra kontrollen inom 
tre månader räknat från denna tidsfrist. 
Kontrollen skall inte omfatta en bedömning
av de inlämnade uppgifternas eller
motiveringarnas kvalitet eller av huruvida 
de är tillräckliga.

2. Kemikaliemyndigheten skall inom tre 
veckor från registreringsdatumet kontrollera 
att varje registreringsunderlag är fullständigt 
och innehåller de uppgifter som krävs enligt 
artiklarna 9 och 11 eller artiklarna 15 eller 
16. Vad gäller registreringsunderlag för 
infasningsämnen som lämnats in under den 
tvåmånadersperiod som omedelbart föregår 
den aktuella tidsfristen i artikel 21 skall 
kemikaliemyndigheten göra kontrollen inom 
tre månader räknat från denna tidsfrist. 
Kontrollen skall omfatta en prövning av de 
inlämnade uppgifternas kvalitet vilka är 
väsentliga för en vidare utvärdering. 

Or. de

Motivering

A plausibility check is absolutely essential, since all further steps are based on this 
information. Only in this way can it be guaranteed that information fundamental to an 
evaluation, such as the identity of the substance or details of its solubility in water, are not 
only available, but are available in a quality which enables the authorities to use them when 
taking decisions on test strategies, departures from standard testing programmes, etc.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 569
ARTIKEL 19, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. För att få tillverkas i eller importeras till 
gemenskapen skall ämnen, om inte annat 
följer av artikel 19a och artikel 21, först 
registreras i enlighet med gällande 
bestämmelser i den här avdelningen. 

Or. de

Motivering

Linked to the amendment inserting the new Article 19a.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 570
ARTIKEL 19, PUNKT 2, STYCKE 2

Registranten får börja tillverka eller 
importera ämnet om kemikaliemyndigheten 
inte inom tre veckor från 
registreringsdatumet har angett att det 
föreligger hinder för detta i enlighet med 
artikel 18.2; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 25.4 fjärde stycket. 

Om ett infasningsämne registreras får 
registranten fortsätta tillverka eller 
importera ämnet utom om 
kemikaliemyndigheten inom tre veckor från 
registreringsdatumet har angett att det 
föreligger hinder för detta i enlighet med 
artikel 18.2; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 25.4 fjärde stycket. 

Or. en

Motivering

I syfte att nå överensstämmelse med den nya texten om införande av försnabbad registrering.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 571
ARTIKEL 19A (ny)
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Artikel 19a
1. Under en tidsperiod på 15 månader från 
det datum då registranten först tillverkade 
eller importerade ämnet i en mängd av 
1 ton eller mer per år skall artikel 19 inte 
tillämpas för några infasningsämnen. 
2. För att kunna dra fördel av den tidsfrist 
som anges i punkt 1, före det datum då 
registranten först tillverkade eller 
importerade ämnet i en mängd av 1 ton 
eller mer per år, skall den potentielle 
registranten, för registrering i databasen, 
delge myndigheten de uppgifter som anges i 
artikel 26.1 a–e i det formulär som anges 
av myndigheten i enlighet med artikel 108. 
Den potentielle registranten kan begränsa 
de uppgifter som skall delges enligt 
strecksats 1 till de endpoints/de egenskaper 
som är nödvändiga för testerna.
3. Registranter som inte delger de uppgifter 
som anges i punkt 2 får inte komma i 
åtnjutande av den tidsfrist som föreskrivs i 
punkt 1. 
4. Myndigheten skall föra in i databasen de 
uppgifter som delges enligt punkterna 2 
och 3. Tillverkare och importörer som har 
delgett uppgifter om ett ämne enligt 
punkterna 2–3 skall av myndigheten 
beredas tillgång till uppgifter rörande detta 
ämne. Behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna skall också ha tillgång till 
dessa uppgifter. 

Or. de

Motivering

With a view to promoting innovation, a transitional period should be laid down for the 
registration of on-phase-in substances. Although no provision has thus far been made for the 
pre-registration of new substances, this arrangement would enable potential registrants to 
test new substances over a 15-month period before final registration becomes mandatory.
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Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 572
ARTIKEL 20, PUNKT 1, LED D

d) Nya användningar för vilka ämnet 
tillverkas eller importeras och som 
registranten rimligen kan förväntas känna 
till.

d) Nya exponeringskategorier för vilka 
ämnet tillverkas eller importeras och som 
registranten/registranterna rimligen kan 
förväntas känna till.

Or. de

Motivering

See justification for Amendment X to Article 3(13a) (new).

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

Ändringsförslag 573
ARTIKEL 20A (ny)

Artikel 20a
Bestämmelser för registrering av 

infasningsämnen i mängder mellan 1 och 
1 000 ton

1a. Registranterna skall utarbeta ett 
prioriterat informationsset (definierat i 
bilaga VI för alla ämnen som tillverkas 
eller produceras i mängder på 10 ton eller 
mer per år). Informationssetet skall 
användas som grund för prioriteringen. 
Prioriteteringen skall vara beroende av om 
ämnet potentiellt medför en hög risk.
b. För små mängder mellan 1 och 10 ton 
skall lämplig tillgänglig information 
tillhandahållas i stället för ett fullständigt 
prioriterat informationsset. Företag som 
tillverkar ämnen i mindre mängder kan 
antingen dela information inom konsortier 
eller bevisa att inga risker föreligger på 
grund av minimala 
exponeringsmöjligheter. Det prioriterade 
informationssetet och lämplig tillgänglig 
information med resultatet av 



PE 357.817v01-00 138/1 AM\565897SV.doc

SV

prioriteringen skall tillhandahållas 
kemikaliemyndigheten. 
2. Inom fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall registranterna 
tillhandahålla kemikaliemyndigheten 
informationskraven som anges i bilaga VI 
(informationsset) i fråga om ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder 
mellan 10 och 1 000 ton.
3. Inom fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall registranterna 
prioritera ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder mellan 1 och 100 ton 
i enlighet med bilaga IVa.
Registranterna skall tillhandahålla 
kemikaliemyndigheten 
prioriteringsresultaten och all tillgänglig 
information som registranten anser vara 
relevant för prioriteringen.
4. Registranter som inte tillhandahåller den 
information som krävs enligt punkterna 1 
och 2 skall inte kunna hänvisa till artikel 
21.
5. Kemikaliemyndigheten skall inom en 
månad uppdatera den offentliga 
förteckningen i enlighet med artikel 26.2 b 
och ange de tidigaste registreringstider som 
krävs för de återstående ämnena.

Or. en

Motivering

Risken, och inte endast mängden,  är ett lämpligt kriterium för att identifiera ämnen som kan 
vara farliga. Därför bör registreringsförfarandet inkludera ett system för prioritering av 
ämnen på grundval av risk. Det är viktigt att identifiera ämnen med potentiellt höga risker 
och tilldela medel på ett lämpligt sätt för att behandla dessa potentiella risker.

Om man tillämpar en riskbaserad prioritering skulle det säkra att ämnen med potentiellt hög 
risk behandlas först. Detta skulle också säkra att det framställs data/information om alla 
ämnen inom fem år och att dessa ämnen med potentiellt högre risk förhandsregistreras.

Informationssetet (definierad i bilaga VI) omfattar information om egenskaper och 
exponeringsdata som fastställer följande risker:

– Fysikalisk-kemiska egenskaper, fysisk form (partikelstorlek), smältpunkt, kokpunkt, relativ 
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densitet, ångtryck, delningskoefficient oktanol/vatten, vattenlöslighet, antändningstemperatur

– Biologisk nedbrytbarhet

– Akut toxicitet (Daphnia)

– Akut toxicitet - förtäring, dermalt, inandning (en exponeringsväg)

– Hudirritation

– Ögonirritation

– Hudsensibilisering (då brist på indikation inte utgör en risk)

– Genetisk toxicitet bakterietester (Ames)

– Klassificerings- och märkningsinformation

– Generic exposure and use information.

Linked to amendments to articles 9, 21 and annex IVa on prioritisation.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 574
ARTIKEL 20A (ny)

Artikel 20a
Bestämmelser för registrering av 

infasningsämnen mellan 1 ton och 
1 000 ton

a) Registranten skall upprätta en 
uppgiftssammanställning (enligt bilaga VI) 
för samtliga ämnen som tillverkas i en 
mängd av minst 1 ton per år. På grundval 
av denna uppgiftssammanställning görs 
prioriteringen av ämnena. Riskpotentialen 
utgör riktlinje. Exponeringar och risker 
kan indelas i kategorier för att underlätta 
prioriteringsförfarandet. 

Or. de

Motivering

The amendment completes the system of exposure categories provided for in the amendment 
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to Article 3(13a). Risk, and not just the quantity in which a substance is manufactured, is the 
decisive criterion for the classification of a substance as potentially hazardous. Accordingly, 
the registration process should incorporate a prioritisation of substances by risk potential, on 
the basis of quantity, intrinsic properties and exposure. The aim must be to identify 
substances with a high risk potential and to allocate resources in such a way that such 
substances can be dealt with first. The information set will contain details of properties and 
exposure data (as regards both people and the environment), so that an appropriate risk 
assessment can be carried out.

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

Ändringsförslag 575
ARTIKEL 21

1. Artikel 19 skall under en treårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

1. Artikel 19 skall under en femårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 100 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

2. Artikel 19 skall under en sjuårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på

a) infasningsämnen som, åtminstone en gång 
efter förordningens ikraftträdande, tillverkats 
i eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 100 ton eller mer per år och 
tillverkare eller importör,
b) infasningsämnen som i enlighet med 
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artikel 21a har förts upp på en 
prioriteringslista.
2a. Artikel 19 skall under en nioårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på 
10 ton eller mer per år och tillverkare eller 
importör.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 576
ARTIKEL 21

1. Artikel 19 skall under en treårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

1. Artikel 19 skall under en femårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna 
förordnings ikraftträdande, tillverkats i 
eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 1 ton eller mer per år och 
tillverkare eller importör.

Infasningsämnen som åtminstone en gång 
efter förordningens ikraftträdande 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen och omfattas av 
riskkategori 4. 

b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på 
1 000 ton eller mer per år och tillverkare 
eller importör.
2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 

2. Artikel 19 skall under en nioårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
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ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 100 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen och omfattas i 
riskkategori 3.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen och omfattas i 
riskkategorierna 1 och 2.

Or. de

Motivering

Switch to the risk-based approach (see amendment to Article 11).

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 577
ARTIKEL 21

1. Artikel 19 skall under en treårsperiod efter 
denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

1. Artikel 19 skall under en treårsperiod efter 
denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som enligt 
artikel 26 b.1 av myndigheten klassificeras 
i prioriteringsnivå 1. 

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna 
förordnings ikraftträdande, tillverkats i 
eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 1 ton eller mer per år och 
tillverkare eller importör.
b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på 
1 000 ton eller mer per år och tillverkare 
eller importör.
2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 

2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, enligt 
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åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på 
100 ton eller mer per år och tillverkare eller 
importör.

artikel 26 b.1 av myndigheten klassificeras 
i prioriteringsnivå 2.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna 
förordnings ikraftträdande, tillverkats i 
eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 1 ton eller mer per år och 
tillverkare eller importör.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som enligt 
artikel 26 b, av myndigheten klassificeras 
under avdelning 1 i prioriteringsnivå 3. 

3a. De tidsfrister som fastställs under 
punkterna 1–3 skall enligt artikel 26 b 
punkt 6 förlängas med sex månader från 
och med det datum då uppgifterna fördes in 
i databasen, ifall de relevanta uppgifterna 
inte finns tillgängliga åtminstone sex 
månader före utgången av dessa tidsfrister, 
förutsatt att tillverkaren eller importören 
inte bär skulden för detta.

Or. de

Motivering

The timetable for the registration of phase-in substances following pre-registration should be 
determined by a risk-based, rather than purely quantitative, approach. At the same time, 
delays for which manufacturers and importers are not responsible should not work to the 
latter's disadvantage.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 578
ARTIKEL 21

1. Artikel 19 skall under en treårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

1. Artikel 19 skall under en fyraårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna 

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG.
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förordnings ikraftträdande, tillverkats i 
eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 1 ton eller mer per år och 
tillverkare eller importör.

b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på 
1 000 ton eller mer per år och tillverkare 
eller importör.

b) Infasningsämnen med mycket hög 
farlighetsgrad.

2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som,
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 100 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på 

a) infasningsämnen med hög farlighetsgrad 
som åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör,

b) ämnen med medelhög eller låg 
farlighetsgrad som, åtminstone en gång 
efter förordningens ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.
2a. Artikel 19 skall under en åttaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på
a) infasningsämnen med medelhög 
farlighetsgrad som, åtminstone en gång 
efter förordningens ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 ton eller mer 
per år och tillverkare eller importör,
b) ämnen med låg farlighetsgrad som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på 
100 ton eller mer per år och tillverkare eller 
importör.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 



AM\565897SV.doc 145/1 PE 357.817v01-00

SV

efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen med låg 
farlighetsgrad som, åtminstone en gång 
efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 ton eller mer 
per år och tillverkare eller importör.

Or. nl

Motivering

I fråga om ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste en riskbedömning kunna göras också 
av mängder som understiger 1 ton per år. Dessa ämnen med mycket hög farlighetsgrad kan 
också i mycket små mängder vålla avsevärd skada på miljön och folkhälsan. (Paket prioritet 
Blokland).

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 579
ARTIKEL 21

Särskilda bestämmelser om
infasningsämnen

Registrering av infasningsämnen

1. Artikel 19 skall under en treårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

1. Artikel 19 skall under en femårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på följande ämnen:

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 

2. Artikel 19 skall under en sjuårsperiod
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
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tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 100 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

tillämpas på

a) infasningsämnen som, åtminstone en gång 
efter förordningens ikraftträdande, tillverkats 
i eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 100 ton eller mer per år och 
tillverkare eller importör,

b) infasningsämnen som prioriterats i 
enlighet med artikel 20 a.
2a. Artikel 19 skall inte tillämpas under en 
nioårsperiod efter denna förordnings 
ikraftträdande på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna 
förordnings ikraftträdande, tillverkats i 
eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 10 ton eller mer per år per 
tillverkare eller importör .

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

Or. en

Motivering

Registreringen bör genomföras på basis av den potentiella risken som anges vid 
prioriteringsfasen; tidsplanen bör inledningsvis utlösas av mängden. Alla företag, särskilt 
små och medelstora företag som tillverkar ämnen i små mängder kommer att ha tillräckligt 
med tid för att förbereda registreringsunderlagen i enlighet med sina behov.

Förhandsregistrering

Förhandsregistreringen av infasningsämnen bör genomföras inom 18 månader från det att 
Reach trätt ikraft (se artikel 26).

Femårsperioden efter ikraftträdandet av Reach

Ämnen som officiellt klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 och 2 och ämnen som tillverkas/importeras i mängder på 
mer än 1 000 ton per år bör registreras. 
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Under perioden mellan 5-7 år efter ikraftträdandet av Reach.

Ämnen som tillverkas/importeras i mängder mellan 1 000 -100 ton per år och ämnen i 
mängder under 100 ton med hög risk bör registreras.

Under perioden mellan 7-9 år efter ikraftträdandet av Reach

Ämnen som tillverkas/importeras i mängder mellan 100-10 ton per år med låg risk bör 
registreras.

Under perioden mellan 9-11 år efter ikraftträdande av Reach

Ämnen som tillverkas/importeras i mängder mellan 1-10 ton per år med låg risk bör 
registeras.

Eftersom registreringen är en fortgåendet process kommer registranterna att vara tvungna att 
se över sina registreringar - inklusive sin riskanalys - om riskerna ändras.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 580
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED A

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG, långlivade, 
bioackumulerande och toxiska ämnen, 
mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande ämnen eller ämnen som 
visat sig ha likvärdiga effekter i enlighet 
med artikel 54 och som, åtminstone en gång 
efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 ton eller mer 
per år och tillverkare eller importör.

Or. it

Motivering

Ett klargörande av ändringsförslag 25 från föredraganden avseende ämnen som i första 
hand bör registreras.
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Ändringsförslag 581
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED A

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG eller som 
uppfyller tillståndskriterierna i artikel 54
och som, åtminstone en gång efter denna 
förordnings ikraftträdande, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på 1 
ton eller mer per år och tillverkare eller 
importör.

Or. en

Motivering

Den första tidsfristen för infasningsämnen (3 år) omfattar alla cancerframkallande, mutagena 
eller reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1 och 2. Det är oacceptabelt att andra ämnen än 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen med särskilt farliga 
egenskaper - särskilt PBT och vPvB som kräver tillstånd - måste vänta upp till 11 år för att 
registreras även då deras inneboende egenskaper är kända. Därför bör den första 
registreringsetappen också omfatta kända PBT, vPvB och andra ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Detta utgör en förbättring av prioriteringssystemet som  i första hand kommer att 
omfatta kemikalier med särskilt farliga egenskaper. Dessa ämnen kan sedan kanaliseras till 
tillståndsystemet så snart som möjligt.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 582
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED A

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG eller som är 
kända för att vara beständiga och 
bioackumulerande och som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 ton eller mer 
per år och tillverkare eller importör.
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Or. en

Motivering

Den första tidsfristen för infasningsämnen som föreslagits inom Reach gäller för kemikalier 
som tillverkas i mängder på 1 000 ton eller mer och för cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1 och 2. I syfte att tackla de mest problematiska 
ämnena först, bör ämnen som är beständiga och bioackumulerande läggas till den första 
etappen. Dessa egenskaper skulle på ett enkelt sätt kunna fastställas som en del av 
förhandsregistreringen. Detta är också nödvändigt för att säkra samstämmighet med tillstånd 
som prioriterar PBT och vPvB (se artikel 55.3).

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 583
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED B

b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

b) Infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år per tillverkare eller importör, och 
som har jämförbar exponering.

Or. en

Motivering

I syfte att nå enhetlighet med bestämmelserna och kraven i ändringsförslaget avseende artikel 
3.29a.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 584
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED BA (nytt)

ba) infasningsämnen som uppfyller de 
kriterier som anges i artikel 54 d-e (PBT 
och vPvB-ämnen) eller som identifierats i 
enlighet med artikel 54 f och som 
åtminstone en gång efter denna 
förordnings ikraftträdande tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder på 
1 ton eller mer per år per tillverkare eller 
importör.
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Or. en

Motivering

Den första registreringsetappen bör kompletteras i syfte att inkludera registrering av kända 
PBT/vPvB-ämnen. I detta sammanhang är det nödvändigt att ta upp kopplingen till 
tillståndssystemet. Det är oacceptabelt att andra ämnen än cancerframkallande, mutagena 
eller reproduktionstoxiska ämnen med särskilt farliga egenskaper - särskilt PBT och vPvB 
som eventuellt kräver tillstånd - måste vänta upp till 11 år för att registreras även då deras 
inneboende egenskaper är kända.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 585
ARTIKEL 21, PUNKT 2

2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 100 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

2. Artikel 19 skall under en sexårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter förordningens 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 100 ton eller 
mer per år per tillverkare eller importör och 
som har jämförbar exponering.

Or. en

Motivering

I syfte att nå enhetlighet med bestämmelserna och kraven i ändringsförslaget avseende artikel 
3.29a.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 586
ARTIKEL 21, PUNKT 3

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

3. Artikel 19 skall under en elvaårsperiod 
efter denna förordnings ikraftträdande inte 
tillämpas på infasningsämnen som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år per tillverkare eller importör, och 
som har jämförbar exponering.
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Or. en

Motivering

I syfte att nå enhetlighet med bestämmelserna och kraven i ändringsförslaget avseende 
artikel 3.29a.

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries, Mary Honeyball

Ändringsförslag 587
ARTIKEL 21, PUNKT 3A (ny)

3a. Sektorspecifika riktlinjer skall införas 
på frivillig basis tre år efter denna 
förordnings ikraftträdande i syfte att 
etappvis införa systemet för förvaltning av 
ämnen som uppfyller kriterierna som anges 
i artikel 54 a - e eller som identifierats i 
enlighet med artikel 54 f. Artikel 6 skall 
gälla sex år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

I syfte att uppnå ett fungerande system för att förvalta tillåtna kemikalier i distributionskedjan 
av varor är det nödvändigt att tillämpa ett stegvist förfarande. Genom detta ändringsförslag 
säkras att sektorspecifika riktlinjer införs på frivillig basis under en treårsperiod innan artikel 
6 träder ikraft.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 588
ARTIKEL 21A (ny)

Artikel 21a
Anmälan av avsikt att inte registrera ett 

ämne
1. Om en tillverkare eller en importör av ett 
ämne som sådant eller ingående i en 
beredning inte har för avsikt att registrera 
ett ämne, skall kemikaliemyndigheten och 
nedströmsanvändarna underrättas om 
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detta.
2. Anmälan som avses i punkt 1 skall göras 
senast
a) 12 månader innan tidsfristen enligt 
artikel 21.1 löper ut när det gäller 
infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1000 ton eller mer 
per år,
b) 24 månader innan tidsfristen enligt 
artikel 21.2 löper ut när det gäller 
infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 100 ton eller mer 
per år,
c) 36 månader innan tidsfristen enligt 
artikel 21.3 löper ut när det gäller 
infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 ton eller mer per 
år.
3. Om en tillverkare eller en importör inte 
lämnat in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten eller sina 
nedströmsanvändare om sin avsikt att inte 
registrera ett ämne, skall han eller hon 
lämna in en ansökan om registrering för 
detta ämne.

Or. it

Motivering

Nedströmsanvändarna fruktar att många ämnen inte kommer att registreras av ekonomiska 
skäl, vilket skulle få negativa följder för deras verksamhet. De har inga möjligheter att 
förbereda sig för ett sådant scenario, eftersom de kan komma att bli underrättade först när 
tidsfristen för registrering löpt ut. En bestämmelse som innebär att tillverkare och importörer 
blir skyldiga att förvarna nedströmsanvändarna ger dessa möjligheten att förhandla med 
tillverkarna eller importörerna. Nedströmsanvändarna kan i vissa lägen vara beredda att 
betala ett högre pris för att slippa ännu större omvandlingskostnader och därmed förhindra 
att ämnen dras tillbaka.

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

Ändringsförslag 589
ARTIKEL 21A (ny)
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Artikel 21a
Bestämmelser om registrering av 

infasningsämnen i mängder på 1 till 
1 000 ton

1. Senast fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall registranterna 
tillhandahålla den information som krävs 
enligt bilaga VI (ytterligare 
informationskrav) när det gäller ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder 
på 10 till 1 000 ton.
Senast fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall registranterna på 
grundval av tillgänglig information ange i 
prioriteringsordning de ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på 1 
till 10 ton. Varje registrant skall lägga fram 
resultatet av denna prioritering och all 
tillgänglig information som registranten 
anser vara relevant för prioriteringen.
3. Registranter som inte tillhandahåller den 
information som krävs enligt punkterna 1 
och 2 skall inte kunna åberopa artikel 21.
4. Senast en månad efter offentliggörandet 
skall kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 26.2 b uppdatera förteckningen och 
fastställa kortare tidsfrister för registrering 
av återstående ämnen.

Or. it

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 590
ARTIKEL 22, PUNKT 2

2. Om den mängd av det anmälda ämnet 
som tillverkas eller importeras per 
tillverkare eller importör når nästa 
viktgräns enligt artikel 11, skall den 
ytterligare information som krävs för 
denna viktgräns och för alla lägre 
viktgränser tillhandahållas i enlighet med 
artiklarna 9 och 11, om den inte redan har 

utgår
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tillhandahållits i enlighet med dessa 
artiklar.

Or. de

Motivering

Switch to the risk-based approach. See Amendment X to Article 11.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 591
ARTIKEL 22, PUNKT 2

2. Om den mängd av det anmälda ämnet 
som tillverkas eller importeras per 
tillverkare eller importör når nästa viktgräns 
enligt artikel 11, skall den ytterligare 
information som krävs för denna viktgräns 
och för alla lägre viktgränser tillhandahållas 
i enlighet med artiklarna 9 och 11, om den 
inte redan har tillhandahållits i enlighet med 
dessa artiklar.

2. Om den mängd av det anmälda ämnet 
som tillverkas eller importeras per 
tillverkare eller importör når nästa viktgräns 
enligt artikel 11, dock senast 7 år efter 
denna förordnings ikraftträdande, skall den 
ytterligare information som krävs för denna 
viktgräns och för alla lägre viktgränser 
tillhandahållas i enlighet med artiklarna 9 
och 11, om den inte redan har 
tillhandahållits i enlighet med dessa artiklar.

Or. de

Motivering

The data requirements under the existing new substance system are often more stringent than 
under REACH. However, REACH will also introduce some new parameters, such as PBT, 
vPvB and endocrinal properties. Accordingly, the provision of data concerning these new 
properties should be made mandatory for non-phase-in substances once an appropriate 
period has elapsed following the entry into force of REACH, rather than only once the next 
tonnage threshold has been exceeded.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 592
ARTIKEL 22, PUNKT 2

2. Om den mängd av det anmälda ämnet 
som tillverkas eller importeras per 
tillverkare eller importör når nästa viktgräns 
enligt artikel 11, skall den ytterligare 

2. Om den mängd av det anmälda ämnet 
som tillverkas eller importeras per 
tillverkare eller importör når nästa viktgräns 
enligt artikel 11, eller ämnets farlighetsgrad 
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information som krävs för denna viktgräns 
och för alla lägre viktgränser tillhandahållas 
i enlighet med artiklarna 9 och 11, om den 
inte redan har tillhandahållits i enlighet med 
dessa artiklar.

ändrats utgående från nya data, skall den 
ytterligare information som krävs för denna 
viktgräns och för alla lägre viktgränser 
tillhandahållas i enlighet med artiklarna 9 
och 11, om den inte redan har 
tillhandahållits i enlighet med dessa artiklar.

Or. nl

Motivering

Tillverkare eller importör skall tillhandahålla ytterligare information både när nästa 
viktgräns för mängden nås och när ämnets farlighetsgrad ändrats utgående från nya data. 
(Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 593
ARTIKEL 22A (ny)

Artikel 22a
Existerande ämnen

En bedömning som genomförts i enlighet 
med förordning (EEG) nr 793/93 eller ett 
annat liknande internationellt godkänt 
system innan denna förordning trätt ikraft 
skall anses utgöra en registrering i enlighet 
med denna avdelning och 
kemikaliemyndigheten skall bevilja ett 
registreringsnummer inom ett år efter att 
denna förordning trätt ikraft. 

Or. en

Motivering

Ämnen som redan granskats enligt gällande förordning om bedömning och kontroll av risker 
med existerande ämnen bör inte utgöra föremål för krav om registrering eftersom de redan 
genomgått en grundlig bedömning enligt gällande rätt. Nya registreringar skulle fördröja 
kemikaliemyndighetens verksamhet eftersom de belastar systemet med ämnen som redan 
utgjort föremål för bedömning. Därutöver bör inte heller ämnen som bedömts på grundval av 
OECD:s gällande kemikaliesystem omfattas av registrering.
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