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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Chris Davies, Lena Ek, Frédérique Ries

Ändringsförslag 885
ARTIKEL 23, PUNKT -1 (ny)

-1. Tillverkare och importörer skall 
gemensamt utnyttja och tillhandahålla den 
information för registrering som anges i 
artikel 9 a vi och vii, så att upprepning av 
undersökningar undviks.
I särskilda undantagsfall, om det visar sig 
att förlusterna för en tillverkare, importör 
eller formulerare kan bli betydande på 
grund av det obligatoriska kravet att 
gemensamt utnyttja information (annan än 
den på områden som kräver data från 
djurförsök), får kemikaliemyndigheten 
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bevilja enskilda sökande ett särskilt 
undantag.
Kemikaliemyndigheten skall senast 
18 månader efter direktivets ikraftträdande 
utarbeta de kriterier som skall gälla vid 
bedömningen av sådana ansökningar, 
fastställa ett förfarande för inlämning och 
bedömning av sådana enskilda 
ansökningar samt se till att det finns ett 
oberoende förfarande för överklagande 
som möjliggör en andra bedömning av de 
ansökningar som kemikaliemyndigheten 
avslagit.

Or. en

Motivering

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

However, in exceptional circumstances, the agency should be in the position to grant an opt-
out to OSOR on a case by case basis.

Addition to the OSOR package.

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

Ändringsförslag 886
ARTIKEL 23, PUNKT -1 (ny)

-1. Tillverkare och importörer skall 
gemensamt utnyttja och tillhandahålla den 
information för registrering som anges i 
artikel 9 a vi och vii, så att upprepning av 
undersökningar undviks.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 887
ARTIKEL 23, PUNKT -1 (ny)

-1. Frivillig samgång i konsortier 
understöds för att antalet registreringar per 
ämne skall kunna minskas. Data bör 
kunna användas gemensamt, om inte en 
registrant av konkurrensskäl anser sina 
data som konfidentiella.

Or. de

Motivering

I förslaget om OSOR (ett ämne, en registrering) föreskrivs det att parterna obligatoriskt skall 
få ta del av varandras data. På det sättet underlättas visserligen registreringarna, men man 
kan med fog fråga sig hur det går med uppgiftsskyddet och konfidentialiteten. Sådana 
föreskrifter kan alltså motiveras endast med hänvisning till ett högre rättsintresse. 
Djurskyddet är ett sådant högre rättsintresse, och därför är det på sin plats med delgivning av 
data som stammar från försök på ryggradsdjur, men däremot inte data från andra försök.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 888
ARTIKEL 23, PUNKT 1

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

1. Som ett undantag från artikel 1 a skall 
delgivande av data från försök på 
ryggradsdjur vara obligatoriskt. För att 
undvika onödiga djurförsök skall försök på 
ryggradsdjur för de syften som anges i denna 
förordning endast utföras som en sista utväg. 

Or. de
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Motivering

I förslaget om OSOR (ett ämne, en registrering) föreskrivs det att parterna obligatoriskt skall 
få ta del av varandras data. På det sättet underlättas visserligen registreringarna, men man 
kan med fog fråga sig hur det går med uppgiftsskyddet och konfidentialiteten. Sådana 
föreskrifter kan alltså motiveras endast med hänvisning till ett högre rättsintresse. 
Djurskyddet är ett sådant högre rättsintresse, och därför är det på sin plats med delgivning av 
data som stammar från försök på ryggradsdjur, men däremot inte data från andra försök.

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

Ändringsförslag 889
ARTIKEL 23, PUNKT 1

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

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

Or. en

Motivering

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

Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 890
ARTIKEL 23, PUNKT 1A (ny)

1a. Det skall vara obligatoriskt att 
gemensamt utnyttja och/eller gemensamt 
lämna in information från försök på 
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ryggradsdjur samt annan information som 
kan bidra till att djurförsök undviks.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslaget till skäl 33a. Det är nödvändigt att man i denna 
avdelning inför att det är obligatoriskt att gemensamt utnyttja data från djurförsök och annan 
information som kan förhindra djurförsök för att uppfylla informationskraven i denna 
förordning och för att se till att samma djurförsök inte upprepas. Härigenom kommer också 
texten att överensstämma med artikel 24.5 andra stycket och uttalandet  när det gäller 
djurförsök på sidan 10 i motiveringen om att ”gemensamt utnyttjande av data kommer att bli 
obligatoriskt”.

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

Ändringsförslag 891
ARTIKEL 23, PUNKT 2

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

2. Delning och gemensamt inlämnande av 
information i enlighet med denna förordning 
skall avse tekniska data och i synnerhet 
information om ämnens inneboende 
egenskaper. Registranter skall avstå från att 
utbyta information om sitt beteende på 
marknaden, i synnerhet om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
försäljningsvolymer, importerade volymer 
eller marknadsandelar. Kommissionen skall 
utfärda riktlinjer där det fastställs hur 
förenlighet med konkurrensreglerna skall 
säkerställas för konsortier som gemensamt 
utnyttjar data.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att minska företagens (framför allt de små och medelstora företagens) 
osäkerhet och underlätta bildandet av konsortier.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 892
ARTIKEL 23, PUNKT 2

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

2. Delning och gemensamt inlämnande av 
information i enlighet med denna förordning 
skall avse tekniska data och i synnerhet 
information om ämnens inneboende 
egenskaper. Registranter skall avstå från att 
utbyta information om sitt beteende på 
marknaden, i synnerhet om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
försäljningsvolymer, importerade volymer 
eller marknadsandelar. Vid samgången och 
förvaltningen av denna skall registranterna 
följa konkurrensreglerna.
Kommissionen skall utfärda riktlinjer om 
efterlevnaden av konkurrensreglerna vid 
gemensam användning av data.

Or. de

Motivering

I förslaget om OSOR (ett ämne, en registrering) föreskrivs det att parterna obligatoriskt skall 
få ta del av varandras data. På det sättet underlättas visserligen registreringarna, men man 
kan med fog fråga sig hur det går med uppgiftsskyddet och konfidentialiteten. Sådana 
föreskrifter kan alltså motiveras endast med hänvisning till ett högre rättsintresse. 
Djurskyddet är ett sådant högre rättsintresse, och därför är det på sin plats med delgivning av 
data som stammar från försök på ryggradsdjur, men däremot inte data från andra försök.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 893
ARTIKEL 23, PUNKT 3

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 894
ARTIKEL 23, PUNKT 3

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

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

Or. en

Motivering

För att ha tillgång till ett innovationsincitament bör företagen kunna skydda sina data och 
resultat. Därför bör gemensamt utnyttjande av denna information kompenseras.
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Ändringsförslag från Guido Sacconi, 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 895
ARTIKEL 23, PUNKT 4

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

utgår

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag (och nedanstående följdändringsförslag) garanteras att 
obligatoriskt gemensamt utnyttjande av data också skall gälla för information från försök på 
ryggradslösa djur. Syftet med OSOR (principen ett ämne - en registrering) är att förbättra 
hälso- och miljöskyddet och samtidigt se till att näringslivets resurser utnyttjas på bästa sätt 
genom gemensamt utnyttjande av alla data om ämnens farliga egenskaper till en gemensam 
kostnad.
Del av OSOR-paketet. (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter och Jonas Sjöstedt.)

Strykningen av punkt 4 hör nära samman med och är en följd av att artikel 9 a x utgår. Syftet 
är att bland målen och de allmänna principerna införa principen om obligatorisk delning av 
alla data från försök (inklusive försök på ryggradslösa djur). Detta är mycket viktigt, framför 
allt för små och medelstora företag som på så sätt kan begränsa kostnaderna avsevärt för de 
åtgärder som krävs enligt REACH. (Vernola m.fl.)

Principen om obligatorisk delning av alla data från försök (inklusive försök på ryggradslösa 
djur) syftar till att minska företagens – framför allt de små och medelstora företagens –
kostnader för de åtgärder som krävs enligt REACH och hör samman med strykningen av 
artikel 9 a x. (Foglietta m.fl.) 

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 896
ARTIKEL 23, PUNKT 4A (ny)

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 897
ARTIKEL 23A (ny)

Artikel 23a
1. Innan försök utan ryggradsdjur utförs 
eller andra upplysningar inhämtas kan 
potentiella registranter fråga 
kemikaliemyndigheten om data eller andra 
uppgifter föreligger för samma ämne. 
Denna förfrågan skall omfatta samtliga 
nedanstående uppgifter:
a) Den potentiella registrantens namn och 
adress.
b) Ämnets identitet i enlighet med avsnitten 
2.1 och 2.3 i bilaga IV.
c) Uppgift om vilka informationskrav som 
skulle innebära att den potentiella 
registranten måste göra nya 
undersökningar.
2. Om kemikaliemyndigheten är säker på 
att den potentiella registranten har för 
avsikt att tillverka eller importera ämnet 
skall den undersöka om kommissionen 
redan har tillgång till de data eller andra 
uppgifter som efterfrågats. Om så inte är 
fallet skall kemikaliemyndigheten fråga 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om de har tillgång till de data eller andra 
uppgifter som efterfrågats. 
Medlemsstaternas myndigheter skall inom 
en månad underrätta 
kemikaliemyndigheten om detta.
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3. Kemikaliemyndigheten skall underrätta 
den potentiella registranten om resultatet 
av sin undersökning.
4. Den potentiella registranten kan av 
tidigare registranter begära information om 
försök utan ryggradsdjur för vilka de 
tidigare registranterna avgivit en bejakande 
förklaring för de syften som avses i 
artikel 9 a x.

Or. de

Motivering

Det behövs särskilda bestämmelser om forskning och delning av data från försök utan 
ryggradsdjur, för att det skall bli möjligt att till myndigheterna ingå med begäran också om 
sådana försök. Avsikten med dessa bestämmelser är att göra det möjligt att vid 
registreringsförfarandet använda sådana uppgifter som myndigheterna har tillgång till av 
andra skäl, till exempel utgående från statliga forskningsprogram.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 898
AVDELNING III, KAPITEL 2, RUBRIK

BESTÄMMELSER FÖR ICKE-
INFASNINGSÄMNEN

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Ändringsförslag 899
ARTIKEL 24, PUNKT 1

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

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

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som ingår i OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 900
ARTIKEL 24, PUNKT 3

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

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

a) Den potentiella registrantens namn och 
adress.

a) Den potentiella registrantens namn och 
adress.

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

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

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

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

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

Or. de

Motivering

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

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

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

Ändringsförslag 901
ARTIKEL 24, PUNKT 3, LED A

a) Den potentiella registrantens namn och 
adress.

a) Den potentiella registrantens namn och 
adress, utan att det påverkar artiklarna 115 
och 116.

Or. it

Motivering

För att den normativa texten skall bli enhetlig måste artikel 24 anpassas till artiklarna 115 
och 116 som innehåller bestämmelser om tillgången till information. Detta ändringsförslag 
hör samman med andra ändringsförslag till artiklar i avdelning III: Gemensamt utnyttjande 
av data och undvikande av onödig testning.

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

Ändringsförslag 902
ARTIKEL 24, PUNKT 3, LED D

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

utgår

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som en del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 903
ARTIKEL 24, PUNKT 4
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4. Om samma ämne inte har registrerats 
tidigare skall kemikaliemyndigheten 
underrätta den potentiella registranten om 
detta.

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

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag som hänför sig till punkt 3 första meningen. En 
kartläggning av marknaden bör undvikas. Dessutom innebär föreskrifterna en onödig 
byråkratisk belastning för kemikaliemyndigheten.

Det är viktigt att kemikaliemyndigheten förvissar sig om att den potentiella registranten 
faktiskt har för avsikt att tillverka ämnet (så att kartläggningar av marknaden kan undvikas).

Ändå skapar det garantier för att den potentiella registranten får reda på om det redan finns 
att tillgå undersökning på ryggradsdjur och om motsvarande förfrågningar kommit in också 
från konkurrenterna. Upplysningar av sådant slag behövs för att artikel 25a skall gälla.

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

Ändringsförslag 904
ARTIKEL 24, PUNKT 4

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

4. Om samma ämne har registrerats mindre 
än tio år tidigare skall 
kemikaliemyndigheten utan dröjsmål 
underrätta den potentiella registranten om
tidigare registranters namn och adress och 
om relevanta sammanfattningar eller 
fylliga rapportsammanfattningar av försök 
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som de redan tillhandahållit.
De tillgängliga studierna måste utnyttjas 
gemensamt med den potentiella 
registranten i enlighet med artikel 25.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som ingår i OSOR-paketet.

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

Ändringsförslag 905
ARTIKEL 24, PUNKT 5

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

utgår

Dessa undersökningar skall inte upprepas. 
Kemikaliemyndigheten skall också delge 
den potentiella registranten relevanta 
sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar av de 
undersökningar som redan tillhandahållits 
av tidigare registranter och som inte 
omfattar ryggradsdjur, om de tidigare 
registranterna har uttryckt sitt medgivande 
i enlighet med artikel 9 a x.
Kemikaliemyndigheten skall samtidigt 
informera de tidigare registranterna om 
namnet på och adressen till den potentiella 
registranten.

Or. en
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Motivering

Följdändringsförslag som ingår i OSOR-paketet. (Guido Sacconi m.fl.)

Genom detta ändringsförslag utvidgas det obligatoriska gemensamma utnyttjandet av data till 
att omfatta information från tester som inte omfattar ryggradsdjur.

Ändringsförslag från Chris Davies, 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 906
ARTIKEL 24, PUNKT 5

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

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

Dessa undersökningar skall inte upprepas. Dessa undersökningar skall inte upprepas. 

Kemikaliemyndigheten skall också delge 
den potentiella registranten relevanta 
sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar av de 
undersökningar som redan tillhandahållits 
av tidigare registranter och som inte 
omfattar ryggradsdjur, om de tidigare 
registranterna har uttryckt sitt medgivande 
i enlighet med artikel 9 a x.
Kemikaliemyndigheten skall samtidigt 
informera de tidigare registranterna om 
namnet på och adressen till den potentiella 
registranten.

Kemikaliemyndigheten skall samtidigt 
informera de tidigare registranterna om 
namnet på och adressen till den potentiella 
registranten.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag utvidgas det obligatoriska gemensamma utnyttjandet av data till 
att omfatta information från andra försök än djurförsök. (Davies)
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Ändringsförslaget hör nära samman med och är en följd av ändringsförslaget till 
artikel 9 a x. Syftet är att ta bort valmöjligheten när det gäller inlämnandet av data från 
försök på ryggradslösa djur. Möjligheten att obligatoriskt kunna få tillgång till data är av 
central betydelse för små och medelstora företag. (Vernola m.fl.)

Syftet med ändringsförslaget är att se till att principen om obligatoriskt gemensamt 
utnyttjande av data också skall omfatta försök på ryggradslösa djur för att skydda de små och 
medelstora företagen. Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 9 a x 
och artikel 23.4. (Foglietta m.fl.)

Ändringsförslag från Liam Aylward, Avril Doyle

Ändringsförslag 907
ARTIKEL 24, PUNKT 5

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

5. Om samma ämne har registrerats mindre 
än tio år tidigare och förutsatt att 
utlämnandet av denna information inte 
begränsas genom artiklarna 102, 115.2 och 
116 skall kemikaliemyndigheten omedelbart 
informera den potentiella registranten om 
namn på och adresser till tidigare 
registranter och relevanta sammanfattningar 
eller fylliga rapportsammanfattningar som 
de redan tillhandahållit beträffande försök på 
ryggradsdjur.

Dessa undersökningar skall inte upprepas. Dessa undersökningar skall inte upprepas. 

Kemikaliemyndigheten skall också delge 
den potentiella registranten relevanta 
sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar av de 
undersökningar som redan tillhandahållits av 
tidigare registranter och som inte omfattar 
ryggradsdjur, om de tidigare registranterna 
har uttryckt sitt medgivande i enlighet med 
artikel 9 a x.

Förutsatt att utlämnandet av denna 
information inte begränsas genom 
artiklarna 102, 115.2 och 116 skall  
kemikaliemyndigheten också delge den 
potentiella registranten relevanta 
sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar av de 
undersökningar som redan tillhandahållits av 
tidigare registranter och som inte omfattar 
ryggradsdjur, om de tidigare registranterna 
har uttryckt sitt medgivande i enlighet med 
artikel 9 a x.

Kemikaliemyndigheten skall samtidigt 
informera de tidigare registranterna om 
namnet på och adressen till den potentiella 

Kemikaliemyndigheten skall samtidigt 
informera de tidigare registranterna om 
namnet på och adressen till den potentiella 
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registranten. registranten.

Or. en

Motivering

I ändringsförslaget klargörs att utlämnandet av namnen på tidigare registranter av ett 
kemiskt ämne skall begränsas av det krav som fastställs i artikel 102 och som redovisas mer i 
detalj i artiklarna 115.2 och 116. Elektronikindustrins konkurrensinriktade karaktär gör att 
många av de kemiska ämnen som används vid tillverkningen är mycket konfidentiella. Dessa 
kemiska ”recept” betraktas som intellektuell egendom. Utlämnandet av information om 
användningen ett mycket viktigt kemiskt ämne kan avslöja affärshemligheter om vilka 
processer tillverkaren för närvarande använder sig av och kan också göra det möjligt för 
konkurrenten att ändra sin tillverkning. Information till nya registranter om tidigare 
registranters identitet för därför skyddas. Även om det är önskvärt att begränsa antalet försök 
på ryggradsdjur kan detta inte ske genom att man utlämnar affärshemligheter om tidigare 
registranter. Det bör vara den tidigare registrantens sak att avgöra om han vill lämna ut sitt 
namn och dela information om resultat av tidigare försök med en ny registrant. Detsamma 
gäller om en nedströmsanvändare står för utgifterna för registrering av en separat 
nedströmsanvändning. Han skall då inte heller behöva lämna ut information uppåt till 
tillverkaren av det kemiska ämnet om det skulle skada syftet med den separata registreringen. 
(Aylward)

I vissa branscher kan användningen av ämnen vara mycket konfidentiell och betraktas som 
intellektuell egendom. Utlämnandet av information om användningen ett mycket viktigt 
kemiskt ämne kan avslöja affärshemligheter och även göra det möjligt för konkurrenten att 
ändra sin tillverkning. Det bör därför vara den tidigare registrantens sak att avgöra om han 
vill lämna ut sitt namn och dela information om resultat från tidigare försök med en ny 
registrant. (Doyle)

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

Ändringsförslag 908
ARTIKEL 24, PUNKT 6

6. Om en annan potentiell registrant har gjort 
en begäran avseende samma ämne skall 
kemikaliemyndigheten omedelbart 
informera båda potentiella registranterna om 
namnet på och adressen till den andra 
potentiella registranten och om de försök på 
ryggradsdjur som var och en av dem måste 
utföra.

6. Om en annan potentiell registrant har gjort 
en begäran avseende samma ämne skall 
kemikaliemyndigheten omedelbart 
informera båda potentiella registranterna om 
namnet på och adressen till den andra 
potentiella registranten.

Or. en
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Motivering

Följdändringsförslag som ingår i OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Liam Aylward, Avril Doyle

Ändringsförslag 909
ARTIKEL 24, PUNKT 6

6. Om en annan potentiell registrant har gjort 
en begäran avseende samma ämne skall 
kemikaliemyndigheten omedelbart 
informera båda potentiella registranterna om 
namnet på och adressen till den andra 
potentiella registranten och om de försök på 
ryggradsdjur som var och en av dem måste 
utföra.

6. Om en annan potentiell registrant har gjort 
en begäran avseende samma ämne och 
förutsatt att utlämnandet av denna 
information inte begränsas genom 
artiklarna 102, 115.2 och 116 skall 
kemikaliemyndigheten omedelbart 
informera båda potentiella registranterna om 
namnet på och adressen till den andra 
potentiella registranten och om de försök på 
ryggradsdjur som var och en av dem måste 
utföra.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 24.5 från samma ledamot. (Aylward)

I vissa branscher kan användningen av ämnen vara mycket konfidentiell och betraktas som 
intellektuell egendom. Utlämnandet av information om användningen ett mycket viktigt 
kemiskt ämne kan avslöja affärshemligheter och även göra det möjligt för konkurrenten att 
ändra sin tillverkning. Det bör därför vara den tidigare registrantens sak att avgöra om han 
vill lämna ut sitt namn och dela information om resultat från tidigare försök med en ny 
registrant. (Doyle)

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 910
ARTIKEL 25, PUNKTERNA -1, -1A OCH -1B (nya)

- 1. Om det redan gjorts försök på 
ryggradsdjur eller en annan registrant 
redan börjat med undersökningar får den 
potentiella registranten inte upprepa eller 
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genomföra dessa undersökningar.
- 1a. I fall av detta slag skall 
kemikaliemyndigheten eller den nationella 
myndigheten fråga ägaren eller ägarna till 
uppgifterna från försök på ryggradsdjur 
respektive den som genomför försöken på 
ryggradsdjur om han eller de vill yppa sin 
identitet. Om den eller de tillfrågade 
samtycker skall kemikaliemyndigheten 
omedelbart underrätta den potentiella 
registranten om namn och adress på 
ägaren eller ägarna till uppgifterna från 
försök på ryggradsdjur respektive den eller 
de som just genomför försöken på 
ryggradsdjur samt vid behov också 
underrätta om vilka sammanfattningar 
eller fylliga rapportsammanfattningar av 
försök på ryggradsdjur som redan 
framlagts. 
- 1b. Om den eller de tillfrågade inte 
samtycker skall kemikaliemyndigheten 
inleda förfarandet i nedanstående punkter, 
med beaktande av konfidentialiteten enligt 
artikel 116.

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

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

Or. de

Motivering

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

Det handlar dessutom om att göra klart att försök på ryggradsdjur inte får upprepas. 
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Eftersom detta är en så pass viktig princip är det på sin plats med en egen punkt för den.

I de följande punkterna ingår föreskrifter om konfidentiella data och delning av kostnaderna. 
Till detta hänvisas det här. Sådana bestämmelser har i tysk praxis (ChemG) visat sig bra.

Att man som hittills skall kunna få gratis tillgång till undersökningar som är mer än tio år 
gamla är orimligt. Gällande lagstiftning om anmälan av nya ämnen medger rätten till fritt 
nyttjande av uppgifter i samband med anmälan endast för de grundläggande uppgifterna, 
men däremot inte för de dyra undersökningarna.

Föreskrifter för hur man skall dela med sig av uppgifter från försök utan ryggradsdjur ingår 
numera i artikel 23a (ny).

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

Ändringsförslag 911
ARTIKEL 25, PUNKT 1

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

1. Om ett ämne tidigare registrerats mindre 
än tio år tidigare såsom anges i artikel 24.4. 
och artikel 26.3 a och b, skall den 
potentiella registranten be tidigare 
registranter om information som behövs i 
enlighet med artikel 9 a vi och vii för 
registreringen.

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag som ingår i OSOR-paketet.

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 912
ARTIKEL 25, PUNKT 1



AM\565932SV.doc 21/119 PE 357.820v01-00

SV

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

1. Om ett ämne tidigare registrerats mindre 
än tio år tidigare såsom anges i artikel 24.5, 
skall den potentiella registranten be tidigare 
registranter om information, inbegripet om 
tidigare försök, som behövs för 
registreringen. Den potentiella registranten 
får även begära information om tester som 
inte omfattar ryggradsdjur från de tidigare 
registranterna.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag hör nära samman med och är en följd av ändringsförslagen till artikel 
9 a x och artikel 24.5. Syftet är att ta bort valfriheten när det gäller inlämnande av data från 
försök på ryggradslösa djur genom att låta denna bestämmelse utgå. Möjligheten att 
obligatoriskt kunna få tillgång till data är av central betydelse för små och medelstora 
företag. (Vernola m.fl.)

Syftet med ändringsförslaget är att införa principen om obligatoriskt gemensamt utnyttjande 
av data när det gäller försök på ryggradslösa djur för att skydda små och medelstora företag.

Ändringsförslag som hör samman med ändringsförslagen till artikel 9 a x och artikel 23.4. 
(Foglietta m.fl.)

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 913
ARTIKEL 25, PUNKT 1

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

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

Or. en
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Motivering

Del av OSOR-förslaget (One Substance, One Registration – ett ämne, en registrering)*. I 
kommissionens förslag är gemensamt utnyttjande av data beträffande ”försök på 
ryggradsdjur” obligatoriskt. Genom detta ändringsförslag utvidgas omfattningen av de data 
som skall utnyttjas gemensamt i syfte att göra hela systemet genomförbart och 
kostnadseffektivt.

*OSOR innebär i huvudsak följande:

Obligatoriskt gemensamt utnyttjande av data både från djurförsök och andra försök. Detta 
kommer att minska kostnaderna och samtidigt förbättra skyddet av människors hälsa och 
miljön.

Av samma skäl skall en enda uppsättning information om varje ämnes inneboende egenskaper 
lämnas in gemensamt.

Registranterna skall dela på kostnaderna för att principerna om rättvisa, insyn och 
icke-diskriminering skall säkerställas på ett så flexibelt sätt som möjligt.

Enligt OSOR skall tillverkare och importörer sträva efter att sammanställa en enda 
uppsättning information om varje ämnes inneboende egenskaper. På detta sätt kommer 
registranterna att tillhandahålla och arbeta för att nå överenskommelser om tillgängliga data 
vilket gör att en upprepning av försöken kan undvikas. Eftersom så inte blir fallet enligt 
kommissionens förslag kan det leda till dubblering av försök och högre kostnader både för 
testning och administration, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 914
ARTIKEL 25, PUNKTERNA 2, 3 OCH 4

2. Den potentiella och tidigare registranten 
av samma ämne skall göra vad de kan för att 
nå en överenskommelse om gemensamt 
utnyttjande av undersökningar avseende alla 
typer av tester. I stället för en sådan 
överenskommelse kan de också låta en 
skiljedomstol avgöra ärendet och sedan rätta 
sig efter dennas dom.

2. Den potentiella och tidigare registranten 
av samma ämne skall göra vad de kan för att 
nå en överenskommelse om gemensamt 
utnyttjande av undersökningar avseende 
försök på ryggradsdjur. I stället för en sådan 
överenskommelse kan de också låta en 
skiljedomstol avgöra ärendet och sedan rätta 
sig efter dennas dom.

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

3. Om parterna har nått en överenskommelse 
om gemensamt utnyttjande av 
undersökningar skall den tidigare 
registranten, inom två veckor från det att 
betalning erhållits, ge den potentiella 
registranten fullmakt att utnyttja de berörda 
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undersökningarna. undersökningarna.
Den nya registranten skall hänvisa till dessa 
undersökningar i sitt registreringsunderlag 
och skall också tillhandahålla fullmakten 
från den tidigare registranten.

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

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten underrätta 
kemikaliemyndigheten och den tidigare 
registranten om detta minst en månad efter 
det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från kemikaliemyndigheten.

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse skall den potentiella 
registranten, minst en månad efter det att 
han erhållit den tidigare registrantens namn 
och adress från kemikaliemyndigheten, 
underrätta kemikaliemyndigheten om att 
överenskommelse ej nåtts respektive om att 
han avstår från registreringsförfarandet.

Or. de

Motivering

Denna artikel gäller bara försök på ryggradsdjur. För andra försök gäller artikel 23a. Här 
förtydligas bestämmelserna för att det skall framgå att den potentiella registranten är skyldig 
att informera kemikaliemyndigheten så länge han vidhåller sin avsikt att registrera. 
Kemikaliemyndigheten bör få möjlighet att förmedla kontakter mellan eventuella potentiella 
registranten i framtiden och den potentiella registranten.

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 915
ARTIKEL 25, PUNKT 3, STYCKE 1

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

3. Om parterna har nått en överenskommelse 
om gemensamt utnyttjande av 
undersökningar i enlighet med punkt 1 skall 
den tidigare registranten, inom två veckor 
från det att betalning erhållits, ge den 
potentiella registranten fullmakt att utnyttja 
de berörda undersökningarna.

Or. it

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att införa principen om obligatoriskt gemensamt utnyttjande 
av data när det gäller försök på ryggradslösa djur för att skydda små och medelstora företag.
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Ändringsförslag som hör samman med ändringsförslagen till artikel 9 a x och artikel 23.4. 
(Foglietta m.fl.)

Detta ändringsförslag hör nära samman med och är en följd av ändringsförslagen till 
artikel 9 a x , artikel 24.5 och artikel 25. Syftet är att ta bort valfriheten när det gäller 
inlämnande av data från försök på ryggradslösa djur genom att låta denna bestämmelse utgå. 
Möjligheten att obligatoriskt kunna få tillgång till data är av central betydelse för små och 
medelstora företag. (Vernola m.fl.)

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

Ändringsförslag 916
ARTIKEL 25, PUNKT 4

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten underrätta
kemikaliemyndigheten och den tidigare 
registranten om detta minst en månad efter 
det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från kemikaliemyndigheten.

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten sedan han överlämnat relevant 
information till den tidigare registranten 
lämna in ansökan till 
kemikaliemyndigheten minst en månad efter 
det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från kemikaliemyndigheten 
för att rättvis ersättning till den tidigare 
registranten skall fastställas i enlighet med 
punkt 6 nedan.

Or. it

Motivering

För att skynda på och förenkla förfarandet med förmedlingen av data är det bättre att 
kemikaliemyndigheten får agera. På så sätt kan också uppgifternas konfidentialitet i någon 
mån garanteras.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 917
ARTIKEL 25, PUNKT 4

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten underrätta 
kemikaliemyndigheten och den tidigare 
registranten om detta minst en månad efter 

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten underrätta 
kemikaliemyndigheten och den tidigare 
registranten om detta minst en månad efter 
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det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från kemikaliemyndigheten.

det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från kemikaliemyndigheten. 
När det gäller studier som inbegriper 
försök på ryggradsdjur och andra 
undersökningar som kan förhindra 
djurförsök skall den potentiella 
registranten obligatoriskt göra detta.

Or. en

Motivering

Man måste se till att kravet på gemensamt utnyttjande av data från djurförsök uppfylls och 
undvika överlappande försök. Därför får man inte tillåta att den potentiella registranten 
underlåter att informera kemikaliemyndigheten om att en överenskommelse inte uppnåtts för 
att sedan upprepa djurförsök som utförts tidigare.

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

Ändringsförslag 918
ARTIKEL 25, PUNKT 4

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten underrätta
kemikaliemyndigheten och den tidigare 
registranten om detta minst en månad efter 
det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från kemikaliemyndigheten.

4. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse får den potentiella 
registranten lämna in en ansökan till
kemikaliemyndigheten minst en månad efter 
det att den tidigare registrantens namn och 
adress erhållits från kemikaliemyndigheten 
för att rättvis ersättning till den tidigare 
registranten skall fastställas i enlighet med 
punkt 6; den potentiella registranten skall 
samtidigt informera den tidigare 
registranten om sin ansökan.

Or. it

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör ingripa i informationsutbytet för att skynda på förfarandet och för 
att garantera att uppgifterna förblir konfidentiella.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 919
ARTIKEL 25, PUNKT 5

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

5. Den tidigare registranten skall från det att 
den information som avses i punkt 4 
mottagits, ha en månad på sig för att 
meddela den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten sina kostnader för 
den berörda undersökningen. 
Kemikaliemyndigheten skall på den 
potentiella registrantens begäran och alltid 
när det gäller undersökningar som 
omfattar försök på ryggradsdjur och andra 
undersökningar som kan förhindra 
djurförsök fatta beslut om att ställa 
sammanfattningarna eller de fylliga 
rapportsammanfattningarna av de berörda 
undersökningarna eller resultatet av dem till 
den potentiella registrantens förfogande, så 
snart den har erhållit bevis för att denne har 
betalat den tidigare registranten det belopp 
som anges i artikel 25.8 a.

Or. en

Motivering

Man måste se till att kravet på gemensamt utnyttjande av data från djurförsök uppfylls och 
undvika överlappande försök. Därför får man inte tillåta att den potentiella registranten 
underlåter att informera kemikaliemyndigheten om att en överenskommelse inte uppnåtts för 
att sedan upprepa djurförsök som utförts tidigare.

Det förefaller egendomligt att varje potentiell registrant skall betala hälften av kostnaderna 
för de ursprungliga undersökningarna oberoende av både den producerade volymen och 
antalet potentiella eller tidigare registranter. I artikel 25.8 a (ny) fastställs en mekanism för 
en jämnare fördelning av kostnaderna för undersökningarna.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Richard Seeber

Ändringsförslag 920
ARTIKEL 25, PUNKT 5

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med artikel 10.2. Den nya registranten bör inte betala hälften
av kostnaderna för undersökningarna till den tidigare registranten i enlighet med det 
nuvarande förslaget för icke-infasningsämnen. Reglerna för fördelningen av kostnaderna för 
icke-infasningsämnen bör vara desamma som för infasningsämnen (se artikel 28.3). Det finns 
ingen anledning att ha olika kostnadsfördelningssystem för dessa två typer av ämnen.

Kopplat till ändringsförslagen till artiklarna 10.2, 17.2 och 25.6. (Oomen-Ruijten m.fl.)

Om avgifterna begränsas till bara halva kostnaden minskar incitamentet till att bilda 
konsortier med fler än två parter. Nu kommer bara konsortier med två parter att kunna dra 
nytta av systemet. Om kostnaderna delas lika blir det däremot intressant även för större 
konsortier. (Seeber) 

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 921
ARTIKEL 25, PUNKT 5

5. Den tidigare registranten skall från det att 
den information som avses i punkt 4 
mottagits, ha en månad på sig för att 
meddela den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten sina kostnader för 
den berörda undersökningen. 
Kemikaliemyndigheten skall på den 

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

potentiella registrantens begäran fatta beslut 
om att ställa sammanfattningarna eller de 
fylliga rapportsammanfattningarna av de 
berörda undersökningarna eller resultatet av 
dem till den potentiella registrantens 
förfogande, så snart den har erhållit bevis för 
att denne har betalat den tidigare 
registranten det belopp som 
kemikaliemyndigheten fastställt.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Ändringsförslag 922
ARTIKEL 25, PUNKTERNA 5 OCH 5A (ny)

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

5. Den tidigare registranten skall från det att 
den information som avses i punkt 4 
mottagits, ha en månad på sig för att 
meddela den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten sina kostnader för 
den berörda undersökningen. 
Kemikaliemyndigheten skall på den 
potentiella registrantens begäran fatta beslut 
om att ställa sammanfattningarna eller de 
fylliga rapportsammanfattningarna av de 
berörda undersökningarna eller resultatet av 
dem till den potentiella registrantens 
förfogande, så snart den har erhållit bevis för 
att denne har betalat en del av de kostnader 
som den tidigare registranten redovisat och 
som beräknats i enlighet med punkt 5a.
5a. Fördelningen av den ursprungliga 
registrantens faktiska kostnader för den 
berörda undersökningen skall beräknas på 
ett sätt som är proportionerligt i 
förhållande till varje parts 
produktionsvolym.
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Om de ursprungliga totalkostnaderna 
redan har delats mellan två eller flera 
registranter skall den potentiella 
registranten betala varje enskild registrant 
en lika stor andel av sitt eget bidrag till 
kostnaderna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inrättar en mekanism för att dela de ursprungliga kostnaderna för tester 
oavsett antalet registranter och tidpunkten för senare registreringar.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 923
ARTIKEL 25, PUNKT 5A (ny)

5a Om den potentiella registranten inte 
betalar sin del av kostnaderna för en 
undersökning som innefattar försök på 
ryggradsdjur eller någon annan 
undersökning som kan förhindra 
djurförsök skall han inte få registrera sitt 
ämne.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hör samman med skäl 39a. Man måste se till att kravet på gemensamt 
utnyttjande av data från djurförsök uppfylls och undvika överlappande försök. Därför får man 
inte tillåta att den potentiella registranten underlåter att informera kemikaliemyndigheten om 
att en överenskommelse inte uppnåtts för att sedan upprepa djurförsök som utförts tidigare.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 924
ARTIKEL 25, PUNKT 6

6. Om den tidigare registranten inte inom 
den tidsfrist som anges i punkt 5 underrättar 
den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten om kostnaden, skall 

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

kemikaliemyndigheten på begäran och alltid 
när det gäller undersökningar som 
innefattar försök på ryggradsdjur och 
andra undersökningar som kan förhindra 
djurförsök besluta att göra 
sammanfattningarna eller de fylliga 
rapportsammanfattningarna av 
undersökningarna eller resultaten av dem 
tillgängliga för den potentiella registranten. 
Den tidigare registranten skall kunna kräva 
den nya registranten på hälften av 
kostnaden, och denna fordran skall på 
begäran förklaras verkställbar av nationell 
domstol. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslag som hör samman med ändringsförslaget till artikel 25.5 från samma 
ledamot. Man måste se till att kravet på gemensamt utnyttjande av data från djurförsök 
uppfylls och undvika överlappande försök. Därför får man inte tillåta att den potentiella 
registranten underlåter att begära att få tillgång till informationen för att sedan upprepa 
djurförsök som utförts tidigare. Tillägget ”eller resultaten av dem” är ett förslag till 
förbättring för att texten skall överensstämma med ordalydelsen i punkt 5.

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 925
ARTIKEL 25, PUNKT 6

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

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

Or. en

Motivering

Anknyter till ändringsförslagen till artikel 10.2, 17.2 och 25.5 från samma ledamot (se 
motiveringen till dessa ändringsförslag).

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

Ändringsförslag 926
ARTIKEL 25, PUNKT 6

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

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Ändringsförslag 927
ARTIKEL 25, PUNKT 6

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inrättar en mekanism för att dela de ursprungliga kostnaderna för testning 
oavsett antalet registranter och tidpunkten för senare registreringar.

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 928
ARTIKEL 25, PUNKT 8

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

8. Den väntetid för den nya registranten som 
avses i artikel 19.1 skall förlängas med en 
period som står i proportion till den tid som 
krävs för att genomföra motsvarande 
undersökningar och nödvändiga 
utvärderingar.

Or. it

Motivering

Tidsfristen skall avspegla den tid som verkligen behövs för att genomföra undersökningarna 
och samla in relevanta data. Detta ändringsförslag hör samman med andra ändringsförslag 
till artiklarna i avdelning III: Gemensamt utnyttjande av data och undvikande av onödig 
testning. 
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 929
ARTIKEL 25, PUNKT 8

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

8. Den väntetid för den nya registranten som 
avses i artikel 19.1 skall förlängas med en 
period som står i proportion till den tid som 
behövs för att utföra motsvarande 
undersökningar och genomföra de 
nödvändiga utvärderingarna om den 
tidigare registranten så kräver.

Or. fr

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 930
ARTIKEL 25, PUNKT 8A (ny)

8a. Kostnadsbidraget per part skall 
beräknas genom att de faktiska kostnader 
som uppstått genom den ursprungliga 
registrantens undersökning för samma 
ämne, användning och mängd divideras 
med antalet registranter. Eventuella senare 
registranter skall betala tidigare 
registranter ett belopp som motsvarar de 
ursprungliga totalkostnaderna dividerat 
med det nya antalet registranter.
Om de ursprungliga totalkostnaderna 
redan har delats mellan två eller flera 
registranter skall den potentiella 
registranten betala varje enskild registrant 
en lika stor andel av sitt eget bidrag till 
kostnaderna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inrättar en mekanism för att dela de ursprungliga kostnaderna för testning 
oavsett antalet registranter och tidpunkten för senare registreringar.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 931
ARTIKEL 25A (ny)

Artikel 25a
1. Om ämnet ännu inte registrerats och de 
uppgifter som krävs inte finns att tillgå på 
något annat sätt skall 
kemikaliemyndigheten underrätta den 
potentiella registranten eller de potentiella 
registranterna om att informationen ännu 
inte finns tillgänglig. Om flera potentiella 
registranter gjort förfrågningar om ämnet 
skall  kemikaliemyndigheten först be de 
potentiella registranterna att ge besked om 
huruvida de vill vidhålla sin avsikt att 
registrera. Om svaret är jakande skall 
kemikaliemyndigheten underrätta de 
potentiella registranterna om namn och 
adress på alla övriga potentiella 
registranter. Om någon av de potentiella 
registranterna kräver konfidentiell 
behandling av sin identitet skall 
vederbörandes identitet inte röjas för övriga 
potentiella registranter.
2. Om det saknas försök på ryggradsdjur 
får sådana försök göras bara en enda gång.
3. De potentiella registranterna är skyldiga 
att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för 
att enas om vem som skall genomföra 
undersökningen gemensamt för alla. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta beslut för 
sådana potentiella registranter vilkas 
identitet förblivit konfidentiell.
Om de potentiella registranterna inte 
kunnat enas inom två månader efter att de 
underrättats av kemikaliemyndigheten, 
skall kemikaliemyndigheten få besked om 
detta. I sådana fall skall 
kemikaliemyndigheten fatta beslut om vem 
som skall genomföra undersökningen 
gemensamt för alla. 
Undersökningskostnaderna skall delas lika 
mellan alla potentiella registranter.
4. Punkterna 2 och 3 skall också gälla i 
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sådana fall då försök på ryggradsdjur skall 
genomföras i enlighet med avdelning VI.

Or. de

Motivering

Det måste skapas garantier för att identiteten avslöjas endast på sådana tillverkare som 
faktiskt har för avsikt att vidmakthålla sitt registreringsförfarande. Dessutom tas det nu med 
en möjlighet att försöken trots allt kan genomföras gemensamt, om undantagsvis en potentiell 
registrant kräver konfidentiell behandling av sin identitet.

Försök på ryggradsdjur bör förhindras också i sådana fall där några försök av detta slag 
ännu inte genomförts. Några sådana föreskrifter ingår inte i kommissionens förslag (i 
artikel 28.2 andra meningen uppställs inga hinder för parallella försök på ryggradsdjur).

Föreskrifter för vad som skall göras om parterna inte uppnår någon enighet behövs, eftersom 
det en gång införts en skyldighet till gemensamma försök på ryggradsdjur.

I princip bör för alla ämnen samma föreskrifter gälla i fråga om gemensamma försök på 
ryggradsdjur. Därför kan artikel 50 utgå.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 932
ARTIKEL 25B (ny)

Artikel 25b
Behörighet och rättsskydd

1. Om inte annat föreskrivits skall 
kemikaliemyndigheten ha behörighet att 
fatta beslut enligt denna avdelning.
2. Beslut som fattats av 
kemikaliemyndigheten enligt denna 
avdelning får överklagas enligt 
föreskrifterna i artiklarna 87, 88 och 89.

Or. de

Motivering

Av tydlighetsskäl bör det uttryckligen stå skrivet att kemikaliemyndigheten har behörighet för 
hela avdelning III. I stället för att olika fall räknas upp här bör rätten till överklagande slås 
fast på ett och samma ställe.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 933
ARTIKEL 26

1. För att dra nytta av 
övergångsbestämmelserna i artikel 21 skall 
varje potentiell registrant av ett 
infasningsämne lämna all nedanstående 
information till kemikaliemyndigheten, i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:

1. Alla företag som tillverkar eller 
importerar infasningsämnen i mängder på 
mer än 1 ton per år skall senast 
18 månader efter det att REACH trätt i 
kraft förhandsregistrera dessa ämnen hos 
kemikaliemyndigheten. För att dra nytta av 
övergångsbestämmelserna i artikel 21 skall 
varje potentiell registrant av ett 
infasningsämne lämna all nedanstående 
information till kemikaliemyndigheten, i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:

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

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

b) Sitt namn och adress och 
kontaktpersonens namn.

b) Sitt namn och adress och 
kontaktpersonens eller ombudets namn; 
tillverkare eller importörer får begära att 
företagsnamnet betraktas som 
konfidentiellt i enlighet med artikel 116.

c) Den planerade tidsfristen för 
registreringen/mängdintervall.

c) Det planerade mängdintervallet.

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

d) Uppgift om vem som äger 
undersökningar (enligt 
undersökningskategori) om toxikologiska 
och ekotoxikologiska endpoints baserade på 
försök på ryggradsdjur i enlighet med de 
eventuella informationskrav som gäller för 
registreringen.

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

e) Uppgift om intresse av att delta i 
konsortier.
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Den potentiella registranten får begränsa 
den information som lämnas enligt första 
stycket till de endpoints/egenskaper för 
vilka det krävts tester.
2. Den information som avses i punkt 1 skall 
tillhandahållas senast 18 månader före

2. Den information som avses i punkt 1 skall 
tillhandahållas senast 18 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

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

2a. Kemikaliemyndigheten skall senast en 
månad efter det att 
förhandsregistreringsfasen avslutats 
offentliggöra förteckningen över de ämnen 
som anmälts i enlighet med artikel 26.1 och 
därvidlag ange ämnenas beteckning och 
CAS-nummer samt huruvida minst en 
tillverkare eller importör måste göra en 
registrering inom fem år.
2b. I undantagsfall får tillverkarna eller 
importörerna senast sex månader efter 
offentliggörandet av förteckningen över 
infasningsämnen enligt punkt 2a lämna in 
tillägg eller korrigeringar till 
kemikaliemyndigheten. De måste motivera 
användningen av den förlängda 
tidsperioden. Kemikaliemyndigheten skall 
på nytt offentliggöra den slutliga 
förteckningen över infasningsämnen inom 
en månad.

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

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

4. De som tillverkar eller importerar 
infasningsämnen i mindre mängder än 1 
ton per år samt nedströmsanvändare får
lämna den information som avses i punkt 1
till kemikaliemyndigheten, i det formulär 
som kemikaliemyndigheten fastställer i 
enlighet med artikel 108.

4. För ämnen som ingår i den slutgiltiga 
förteckning som avses i punkt 2a skall alla 
ägare av försök på ryggradsdjur lämna den 
information som avses i punkt 1 a, b och d
till kemikaliemyndigheten, i det formulär 
som kemikaliemyndigheten fastställer i 
enlighet med artikel 108.
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5. Kemikaliemyndigheten skall lagra den 
information som lämnas enligt 
punkterna 1-4 i en databas. Den skall ge de 
tillverkare eller importörer som har lämnat 
information om ett ämne i enlighet med 
punkterna 1–4 tillgång till de data som 
lagrats om det ämnet. De behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna skall 
också ha tillgång till dessa data.

5. Kemikaliemyndigheten skall lagra den 
information som lämnas enligt 
punkterna 1-4 i en databas. Den skall ge de 
tillverkare eller importörer som har lämnat 
information om ett ämne i enlighet med 
punkt 1 tillgång till de data som lagrats om 
det ämnet. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna skall också ha tillgång till 
dessa data.

Or. en

Motivering

Efter 18 månader skall alla ämnen som omfattas av bestämmelserna i REACH registreras 
(påskyndande av processen). Detta ökar i hög grad möjlighet för ägarna av data att 
gemensamt utnyttja dessa och för registranterna att bilda konsortier, vilket främjar målet att 
undvika onödiga djurförsök.

Denna förteckning underlättar gemensamt utnyttjande av data och frivilligt bildande av 
företagskonsortier med både små och stora företag som tillverkar/importerar samma ämne, 
oavsett mängd. Den gör också att tillverkare av små mängder frivilligt kan registrera 
tidigare. Företag som tillverkar ämnen i begränsade mängder – av vilka många är små och 
medelstora företag – kommer att uppmanas att förhandsregistrera tidigare än enligt 
kommissionens förslag. Ett enhetligt förfarande för förhandsregistrering gör det emellertid 
möjligt för alla registranter att identifiera samproducenter/importörer och potentiella 
nedströmsandvändare som kan vilja delta i konsortier. Även om de små och medelstora 
företagen under processens inledningsfas inte vill ansluta sig till ett konsortium har de i alla 
fall möjlighet att göra det men har valfrihet att registrera senare. För de små och medelstora 
företagen innebär det ingen större ansträngning att sända in ett ”vykort” med 
förhandsregistrering till kemikaliemyndigheten för att man på så sätt skall kunna få insyn i 
själva registreringsprocessen.

Förklaringen om avsikten att registrera även resultat från försök på ryggradsdjur kommer i 
de flesta fall att leda till gemensam registrering och samtidigt skydda företagens frihet att vid 
behov handla i enlighet med deras grundläggande affärsintressen om de anser att detta är 
nödvändigt. 

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 934
ARTIKEL 26, PUNKTERNA 1 OCH 2

1. För att dra nytta av 
övergångsbestämmelserna i artikel 21 skall 
varje potentiell registrant av ett 
infasningsämne lämna all nedanstående 

1. För att dra nytta av 
övergångsbestämmelserna i artikel 21 skall 
varje potentiell registrant av ett 
infasningsämne lämna all nedanstående 
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information till kemikaliemyndigheten, i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:

information till kemikaliemyndigheten, i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:

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

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

b) Sitt namn och adress och 
kontaktpersonens namn.

b) Sitt namn och adress och 
kontaktpersonens eller dennes representants
namn. Tillverkare eller importörer kan med 
stöd av artikel 116 kräva konfidentiell 
behandling av firmanamnet.

c) Den planerade tidsfristen för 
registreringen/mängdintervall.

c) Det planerade mängdintervallet.

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

d) I förekommande fall uppgift om 
äganderätten till undersökningar (enligt 
undersökningarnas art) om toxikologiska 
och ekotoxikologiska endpoints vid försök 
på ryggradsdjur i enlighet med de 
eventuella informationskrav som gäller för 
registreringen.

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

e) Uppgift om intresse av medlemskap i ett 
konsortium.

Den potentiella registranten får begränsa 
den information som lämnas enligt första 
stycket till de endpoints/egenskaper för 
vilka det krävts tester.
2. Den information som avses i punkt 1 skall 
tillhandahållas senast 18 månader före

2. Den information som avses i punkt 1 skall 
tillhandahållas senast 18 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

a) den tidsfrist som fastställs i artikel 21.1 
för infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år,
b) den tidsfrist som fastställs i artikel 21.1 
för infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 ton eller mer per 
år.
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Inom en månad efter utgången av 
förregistreringsfasen skall 
kemikaliemyndigheten offentliggöra listan 
på ämnen som anmälts enligt artikel 26.1, 
varvid ämnets namn och CAS-nummer 
skall anges, samt ange om åtminstone en 
tillverkare eller importör måste anmäla ett 
registreringsunderlag inom minst fem år.

Or. de

Motivering

Genom ändringarna i artikel 26 införs en enhetlig förregistrering och därmed ett enhetligt 
ämnesregister efter 18 månader. På det sättet skapas ökad planeringssäkerhet för tillverkare, 
vidareförädlare, användare och myndigheter. De övriga ändringarna avser skapa klarhet i 
fråga om vilka uppgifter som skall krävas i samband med förregistreringen. De förbättrar 
bl.a. egendomsskyddet i fråga om undersökningsdata och gör det samtidigt lättare att bilda 
konsortier. På det sättet kan också ytterligare djurförsök undvikas.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 935
ARTIKEL 26, PUNKT 1

1. För att dra nytta av 
övergångsbestämmelserna i artikel 21 skall 
varje potentiell registrant av ett 
infasningsämne lämna all nedanstående 
information till kemikaliemyndigheten, i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108:

1. För förregistrering av ett infasningsämne 
skall en tillverkare eller importör som 
tillverkar eller importerar ett ämne i 
mängder på ett ton eller mer per år lämna 
all nedanstående information till 
kemikaliemyndigheten, i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108: Informationen skall 
användas för sammanställandet av 
ämnesförteckningar och för att delvis tas 
med i myndighetens databank.

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

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

b) Sitt namn och adress och 
kontaktpersonens namn.

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

c) Den planerade tidsfristen för 
registreringen/mängdintervall.

c) Uppgift om hur de kända 
användningarna hänförts till olika 
användnings- och exponeringskategorier 
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enligt bilaga Iaa.
d) Uppgift om de fysikalisk-kemiska,
toxikologiska och ekotoxikologiska 
endpoints/egenskaper för vilka den 
potentiella registranten.

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

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

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

ea) Förslag till ytterligare undersökningar 
av ämnet för utredning av kända risker 
eller risker som inte kan uteslutas, om 
sådana risker är kända för tillverkaren 
eller importören och
eb) Ett förslag enligt artikel 9 c om vart 
ämnet kunde hänföras.

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

Or. de

Motivering

Utgående från principen om ”ett ämne – en registrering” måste informationskraven med 
tanke på den riskorienterade förhandsregistreringen ändras. Eftersom kemikaliemyndigheten 
dock samtidigt har i uppgift att sammanföra information från olika håll skall inte alla 
tillverkare och importörer vara tvungna att framlägga all information och detta underlättar i 
hög grad livet för tillverkare och importörer bland de små och medelstora företagen. En 
första avgift skall tas ut redan vid förhandsregistreringen, eftersom kemikaliemyndigheten 
redan här gör en arbetsinsats. Storleken på registreringsavgiften kan då justeras enligt läge. 
Den information som kommer in skall av kemikaliemyndigheten sammanföras i 
ämnesförteckningar, utgående från olika ämnen. Anknutet till ändringsförslagen till punkt 2-5 
från samma ledamöter.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 936
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) persistensen, BCF-värdet för 
bioackumulerbarhet och NOEC-värdet för 
ekotoxicitet.

Or. nl

Motivering

Persistensen, BCF-värdet för bioackumulerbarhet och NOEC-värdet för ekotoxicitet måste 
anmälas till kemikaliemyndigheten (Paket prioritet Blokland).

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

Ändringsförslag 937
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED D

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

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med OSOR är att se till att registranterna skall kunna ta del av all tillgänglig 
information om ämnet innan tidsfristen för den aktuella registreringen löper ut, detta för att 
undvika upprepad testning, framför allt på ryggradsdjur. Dessa ändringsförslag till artikel 26 
och införandet av den nya artikel 26a garanterar att tillgängliga data lämnas ut efter 
offentliggörandet av en förteckning från kemikaliemyndigheten över ämnen som 
förhandsregistrerats.

Del av OSOR-paketet.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 938
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED D

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

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

Or. nl

Motivering

Persistensen, BCF-värdet för bioackumulerbarhet och NOEC-värdet för ekotoxicitet måste 
anmälas till kemikaliemyndigheten (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 939
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED DA (nytt)

(da) Resultat av tester på långlivade *och 
bioackumulerande ämnen **.
* Tester om nedbrytning, i enlighet med 
förteckningen i punkt 7.2 i bilaga VI.
** Fördelningskoefficient för 
n-oktanol/vatten, i enlighet med 
förteckningen i punkt 5.8 i bilaga V.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag till stöd för ändringsförslaget till artikel 21.1 från föredraganden respektive 
författarna av detta ändringsförslag.

Ämnen som är långlivade och bioackumulerande bör särskilt beaktas. Dessa egenskaper kan 
identifieras lätt och snabbt och bör därför också omfattas av förhandsregistrering. På så sätt 
skulle sådana ämnen kunna ingå i den första registreringsfasen. Detta är också nödvändigt 
med tanke på överensstämmelsen med reglerna för godkännande som prioriterar PBT- och 
vPvB-ämnen (se artikel 55.3).
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Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 940
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED E

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

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med OSOR är att se till att registranterna skall kunna ta del av all tillgänglig 
information om ämnet innan tidsfristen för den aktuella registreringen löper ut, detta för att 
undvika upprepad testning, framför allt på ryggradsdjur. Dessa ändringsförslag till artikel 26 
och införandet av den nya artikel 26a garanterar att tillgängliga data lämnas ut efter 
offentliggörandet av en förteckning från kemikaliemyndigheten över ämnen som 
förhandsregistrerats.

Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 941
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED E

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

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

Or. nl
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Motivering

Persistensen, BCF-värdet för bioackumulerbarhet och NOEC-värdet för ekotoxicitet måste 
anmälas till kemikaliemyndigheten (Paket prioritet Blokland).

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

Ändringsförslag 942
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED E

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

e) Uppgift om huruvida de undersökningar 
som avses i d omfattar försök på 
ryggradsdjur.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag hänger nära samman med och är en följd av ändringsförslagen till 
artikel 9 a x, artikel 24.5 och artikel 25.1. Syftet är att ta bort valfriheten när det gäller 
inlämnande av data från försök på ryggradslösa djur genom att låta denna bestämmelse utgå. 
Möjligheten att obligatoriskt kunna få tillgång till data är av central betydelse för små och 
medelstora företag. 

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 943
ARTIKEL 26, PUNKT 1, LED EA (nytt)

ea) Förteckningen över de användningar 
som den potentiella registranten ämnar 
understödja för genom registreringen.

Or. it

Motivering

Om en förteckning lämnas in över de användningar som tillverkaren eller importören stöder 
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eller inte stöder blir systemet mer insynsvänligt. Nedströmsanvändare får möjlighet att på ett 
tidigt stadium avgöra när deras användning inte kommer att stödjas och kan då vidta 
lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 944
ARTIKEL 26, PUNKT 2

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

2. Den information som avses i punkt 1 skall 
tillhandahållas senast 12 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

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

Or. en

Motivering

I enlighet med skäl 40 och principen om obligatoriskt gemensamt utnyttjande av data bör 
förhandsregistreringsdatumet vara detsamma för alla infasningsämnen så att alla uppgifter 
från djurförsök och annan information som kan förhindra djurförsök gemensamt kan utnyttjas 
av alla tillverkare och importörer i forumen för informationsutbyte om ämnen. 
Förhandsregistrerade data bör läggas fram i så god tid att det vid behov är möjligt att 
gemensamt utnyttja data och testning

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 945
ARTIKEL 26, PUNKT 2

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

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

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

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 26.1 från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 946
ARTIKEL 26, PUNKT 2

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

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

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

a) sex månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft för

i) infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 000 ton eller mer 
per år eller
ii) infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 ton eller mer 
per år och som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG,

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

b) tre år efter det att denna förordning trätt 
i kraft för infasningsämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på 100 ton eller 
mer per år,

ba) sex år efter det att denna förordning 
trätt i kraft för infasningsämnen som 
tillverkas i mängder på 1 ton eller mera per 
år.

Or. en
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Motivering

Syftet med OSOR är att se till att registranterna skall kunna ta del av all tillgänglig 
information om ämnet innan tidsfristen för den aktuella registreringen löper ut, detta för att 
undvika upprepad testning, framför allt på ryggradsdjur. Dessa ändringsförslag till artikel 26 
och införandet av den nya artikel 26a garanterar att tillgängliga data lämnas ut efter 
offentliggörandet av en förteckning från kemikaliemyndigheten över ämnen som 
förhandsregistrerats.

Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 947
ARTIKEL 26, PUNKT 2

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

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

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

a) den tidsfrist som fastställs i artikel 21.1 
för infasningsämnen med mycket hög 
farlighetsgrad,

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

b) den tidsfrist som fastställs i artikel 21.1 
för infasningsämnen med hög farlighetsgrad
som tillverkas eller importeras i mängder på 
1 ton eller mer per år och för ämnen med 
medelhög eller låg farlighetsgrad, som 
tillverkas eller importeras i mängder på 
1 000 ton eller mer per år.

Or. nl

Motivering

Ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste riskbedömas också om de importeras i mindre 
mängder än 1 ton per år. Dessa ämnen med mycket hög farlighetsgrad kan också i små 
mängder vålla avsevärd skapa på miljö och folkhälsa. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 948
ARTIKEL 26, PUNKT 3



AM\565932SV.doc 49/119 PE 357.820v01-00

SV

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

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

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 26.1 från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 949
ARTIKEL 26, PUNKT 3A (ny)

3a. Kemikaliemyndighet skall
a) senast en månad efter utgången av de 
tidsfrister som avses i punkterna 2 a, b och 
ba ovan upprätta en förteckning över de 
ämnen som förhandsregistrerats i enlighet 
med de avsnitt som är offentligt tillgängliga 
via Internet. Förteckningen skall endast 
innefatta ämnenas namn, inbegripet deras 
Einecs- och CAS-nummer om dessa finns 
tillgängliga,
b) om samma ämne redan registrerats 
mindre än tio år tidigare, underrätta den 
potentiella registranten om tidigare 
registranters namn och adress och om 
relevanta sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar av försök som de 
redan tillhandahållit.
De tillgängliga studierna måste utnyttjas 
gemensamt med den potentiella 
registranten.

Or. en

Motivering

Syftet med OSOR är att se till att registranterna skall kunna ta del av all tillgänglig 
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information om ämnet innan tidsfristen för den aktuella registreringen löper ut, detta för att 
undvika upprepad testning, framför allt på ryggradsdjur. Dessa ändringsförslag till artikel 26 
och införandet av den nya artikel 26a garanterar att tillgängliga data lämnas ut efter 
offentliggörandet av en förteckning från kemikaliemyndigheten över ämnen som 
förhandsregistrerats.

Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 950
ARTIKEL 26, PUNKT 4

4. De som tillverkar eller importerar 
infasningsämnen i mindre mängder än 1 
ton per år samt nedströmsanvändare får 
lämna den information som avses i punkt 1 
till kemikaliemyndigheten, i det formulär 
som kemikaliemyndigheten fastställer i 
enlighet med artikel 108.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 26.1 från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 951
ARTIKEL 26, PUNKT 4

4. De som tillverkar eller importerar 
infasningsämnen i mindre mängder än 1 ton 
per år samt nedströmsanvändare får lämna 
den information som avses i punkt 1 till 
kemikaliemyndigheten, i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108.

4. De som tillverkar eller importerar 
infasningsämnen i mindre mängder än 1 ton 
per år, undantaget ämnen med mycket hög 
farlighetsgrad, samt nedströmsanvändare får 
lämna den information som avses i punkt 1 
till kemikaliemyndigheten, i det formulär 
som kemikaliemyndigheten fastställer i 
enlighet med artikel 108.

Or. nl
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Motivering

Ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste riskbedömas också om de importeras i mindre 
mängder än 1 ton per år. Dessa ämnen med mycket hög farlighetsgrad kan också i små 
mängder vålla avsevärd skapa på miljö och folkhälsa. (Paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 952
ARTIKEL 26, PUNKT 5

5. Kemikaliemyndigheten skall lagra den 
information som lämnas enligt punkterna 
1–4 i en databas. Den skall ge de tillverkare 
eller importörer som har lämnat 
information om ett ämne i enlighet med 
punkterna 1–4 tillgång till de data som 
lagrats om det ämnet. De behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna skall 
också ha tillgång till dessa data.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 26.1 från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Liam Aylward, Avril Doyle

Ändringsförslag 953
ARTIKEL 26, PUNKT 5

5. Kemikaliemyndigheten skall lagra den 
information som lämnas enligt 
punkterna 1-4 i en databas. Den skall ge de 
tillverkare eller importörer som har lämnat 
information om ett ämne i enlighet med 
punkterna 1–4 tillgång till de data som 
lagrats om det ämnet. De behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna skall 
också ha tillgång till dessa data.

5. Kemikaliemyndigheten skall lagra den 
information som lämnas enligt 
punkterna 1-4 i en databas. Förutsatt att 
utlämnandet av denna information inte 
begränsas genom artiklarna 102, 115.2 och 
116 skall den ge de tillverkare eller 
importörer som har lämnat information om 
ett ämne i enlighet med punkterna 1–4 
tillgång till de data som lagrats om det 
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ämnet. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna skall också ha tillgång till 
dessa data.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 24.5 från samma ledamot. (Aylward)

För nedströmsanvändare kan användningen av ämnen vara mycket konfidentiell och 
betraktas som intellektuell egendom. Utlämnandet av information om användningen ett viktigt 
kemiskt ämne kan avslöja affärshemligheter och även göra det möjligt för konkurrenten att 
ändra tillverkningsprocesser. Det bör därför vara den tidigare registrantens sak att avgöra 
om han vill lämna ut sitt namn och dela information om resultat från tidigare försök med en 
ny registrant. (Doyle)

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 954
ARTIKEL 26, PUNKT 5A (ny)

5a. Samtidigt som underlaget för 
förhandsregistreringen lämnas in skall ett 
förskott på den av kemikaliemyndigheten 
fastställda registreringsavgiften erläggas.

Or. en

Motivering

Om ett förskott på registreringsavgiften betalades vid förhandsregistreringen skulle det skapa 
medel för kemikaliemyndighetens verksamhet i ett tidigt skede. Detta kunde framför allt få 
betydelse när alternativ till djurförsök skall utarbetas och valideras.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 955
ARTIKEL 26A (ny)

Artikel 26a
Information som skall lämnas till 

kemikaliemyndigheten efter 
offentliggörandet av förteckningar
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1. Tillverkare eller importörer av ämnen i 
mängder på 1 ton eller mer per år som är 
upptagna på en förteckning som 
offentliggjorts av kemikaliemyndigheten i 
enlighet med artikel 26.3a a skall
a) senast 12 månader efter förordningens 
ikraftträdande för ämnen som 
förhandsregistrerats i enlighet med 
artikel 26.2 a eller
b) senast tre och ett halvt år efter 
förordningens ikraftträdande för ämnen 
som förhandsregistrerats i enlighet med 
artikel 26.2 b
till kemikaliemyndigheten lämna in den 
information som avses i artikel 26.1, 
förutsatt att de förfogar över några av de 
uppgifter som anges i artikel 9 a vi och vii.
Tillverkare och importörer som lämnat in 
denna information skall göra den 
information som avses i artikel 9 a vi och 
vii tillgänglig för andra medlemmar i ett 
forum i enlighet med artiklarna 27 och 28.
2. Tillverkare eller importörer av 
infasningsämnen i mängder på mindre än 
1 ton per år som är upptagna på den 
förteckning som kemikaliemyndigheten 
offentliggör i enlighet med artikel 26.3a a, 
samt nedströmsanvändare, får i syfte att bli 
medlemmar i forumet lämna in den 
information som avses i artikel 26.1 eller 
annan relevant information till 
kemikaliemyndigheten i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108.

Or. en

Motivering

Syftet med OSOR är att se till att registranterna skall kunna ta del av all tillgänglig 
information om ämnet innan tidsfristen för den aktuella registreringen löper ut, detta för att 
undvika upprepad testning, framför allt på ryggradsdjur. Dessa ändringsförslag till artikel 26 
och införandet av den nya artikel 26a garanterar att tillgängliga data lämnas ut efter 
offentliggörandet av en förteckning från kemikaliemyndigheten över ämnen som 
förhandsregistrerats.
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Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 956
ARTIKEL 26A (ny)

Artikel 26a
Kemikaliemyndighetens skyldigheter vid 

förregistrering
1. Kemikaliemyndigheten skall i enlighet 
med artikel 18.1 tilldela varje 
förregistreringsunderlag ett 
förregistreringsnummer och delge den 
berörda tillverkaren eller importören detta 
nummer.
2. Kemikaliemyndigheten skall inom 
sex veckor från förregistreringdatumet 
kontrollera att varje 
förregistreringsunderlag är fullständigt och 
innehåller de uppgifter som krävs enligt 
artikel 26.1 a–c. Om ett 
förregistreringsunderlag är ofullständigt 
skall kemikaliemyndigheten inom tre 
veckor meddela förregistranten vilken 
ytterligare information som krävs, och 
fastställa en rimlig tidsfrist inom vilken 
denna information skall ha inkommit.
3. Kemikaliemyndigheten skall i en 
ämnesförteckning uppföra all den 
information om ett ämne som alla 
tillverkare eller importörer lämnat in om 
detta ämne med tanke på 
förhandsregistrering av det. Denna 
förteckning skall föras separat för varje 
ämne och benämnas med det ifrågavarande 
ämnets namn.
4. Kemikaliemyndigheten skall, för att 
komplettera ämnesförteckningarna, på sin 
webbplats för varje förregistrerat ämne 
offentliggöra följande utdrag ur de olika 
ämnesförteckningarna enligt punkt 3:
– Ämnets identitet enligt avsnitt 2 i 
bilaga IV.
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– Alla användnings- och 
exponeringskategorier som framgått av den 
information som av tillverkare och 
registranter i samband med 
förhandsregistreringen lämnats in enligt 
bilaga Iaa.
Kemikaliemyndigheten skall vid 
offentliggörandet kräva att 
nedströmsanvändare inom två månader 
skall anmäla hittills inte offentliggjorda 
användnings- och exponeringskategorier 
till kemikaliemyndigheten.
5. Om ytterligare användningar anmäls 
efter det offentliggörande som avses i 
punkt 4 skall kemikaliemyndigheten 
komplettera sin ämnesförteckning med dem 
och uppdatera sin senast offentliggjorda 
ämnesförteckning.
6. Kemikaliemyndigheten skall med tanke 
på inplaceringen av ämnen i olika 
prioriteringsnivåer enligt artikel 26b.1 
sammanställa en uppsättning 
grundläggande data för vart och ett ämne,
utgående från den information som 
lämnats in enligt artikel 26.1 och 
artikel 26a.5. Denna uppsättning skall inte 
offentliggöras. Den skall innehålla följande 
uppgifter:
a) Samtliga användnings- och 
exponeringskategorier som anmälts av 
förregistranterna och 
nedströmsanvändarna enligt bilaga Iaa.
b) Grundläggande uppgifter om ämnena 
enligt bilaga V.
c) Uppgifter om den totala mängd av ämnet 
som tillverkats i och importerats till 
gemenskapen.
d) Uppgifter om de enligt avsnitt 3 i 
bilaga IV anmälda användningarna 
tillsammans med uppgifter om mängderna.
e) Klassificering och märkning av ämnet 
enligt avsnitt 4 i bilaga IV.
f) Tillverkarens och importörens förslag 
om vilken prioriteringsnivå ämnet skall 
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inplaceras i.
Om olika tillverkare eller importörer ger 
olika information om ett ämne skall 
kemikaliemyndigheten i sin uppsättning av 
grundläggande data ta med den 
information som skulle föranleda en 
prioriteringsnivå med strängare krav 
utgående från artikel 11.1.
7. Om kemikaliemyndigheten inte har 
tillgång till alla de uppgifter som enligt 
punkt 6 b behövs för sammanställandet av 
grundläggande uppgifter enligt bilaga V 
skall kemikaliemyndigheten kräva att få 
dem inom utgången av en tidsfrist som är 
rimlig för tillverkarna eller importörerna. 
Kemikaliemyndighetens val av tillverkare 
eller importör kan primärt inrikta sig på 
dennes ekonomiska intresse. De kostnader 
som uppstår eller har uppstått för en 
tillverkare eller importör till följd av 
insamlandet av information skall 
omfördelas i enlighet med artikel 50.

Or. de

Motivering

Det innebär en avsevärd lättnad för tillverkare och importörer om de i första hand åläggs att 
lämna in sådan information som redan finns att tillgå och som sedan av 
kemikaliemyndigheten sammanställas utgående från de olika ämnena. De tidsfrister som 
uppställts i artikel 21.1–3 och de nya bestämmelserna i artikel 21.4 ger tillverkarna och 
importörerna ett intresse av att så snabbt och fullständigt som möjligt lämna in den 
information de har tillgång till. På det sättet kan också skyddet av know-how garanteras. 
Samtidigt kommer också uppgifterna om de olika ämnena att bli avgjort mera informativa. På 
det hela taget kommer artiklarna 26–26b att leda till att kemikaliemyndigheten får en 
åtskilligt tyngre arbetsbörda än vad som ursprungligen avsetts under det arbetsskede som 
handlar om förregistrering av infasningsämnen och som varar endast under en övergångstid. 
Detta kan dock uppvägas med att medlemsstaternas behöriga myndigheter samtidigt avlastas 
så att man i högre grad kan använda sig av utstationeringar eller, såsom Frankrike föreslog i 
rådet, av nätverk med nationella experter.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 957
ARTIKEL 26B (ny)



AM\565932SV.doc 57/119 PE 357.820v01-00

SV

Artikel 26b
Inplacering i prioriteringsnivåer och krav 

på ytterligare uppgifter
1. Efter att den uppsättning grundläggande 
data vilken avses i artikel 26a.6 
sammanställts skall kemikaliemyndigheten 
inom sex månader inplacera varje ämne på 
någon av prioriteringsnivåerna 1, 2 eller 3, 
utgående från kriterierna toxicitet, 
mängdintervall och användning enligt 
bilaga IVa. Kemikaliemyndigheten skall 
skriftligen meddela tillverkarna och 
importörerna resultatet av denna 
klassificering. Klassificeringen får 
överklagas i enlighet med artiklarna 87, 88 
och 89.
2. Frågan om hur mycket ytterligare 
information som skall samlas in om ett 
ämne efter att det placerats in på någon 
prioriteringsnivå skall avgöras utgående 
från artikel 11.1. Tidsföljden för olika 
skeden i insamlingen av ytterligare 
information skall avgöras utgående från 
artikel 21.1–3.
3. Kemikaliemyndigheten skall skriftligen 
meddela tillverkarna och importörerna av 
ett ämne om de föreliggande uppgifterna är 
tillräckliga för att uppfylla kraven i punkt 2 
eller om ytterligare uppgifter enligt denna 
punkt behövs och i så fall vilka. 
Kemikaliemyndigheten skall bereda 
tillverkarna och importörerna möjlighet att 
inom sex veckor skriftligen förbinda sig att, 
själva eller genom försorg av tredje part 
som handlar på deras uppdrag, lägga fram 
dessa uppgifter inom utgången av en frist 
som fastställts av kemikaliemyndigheten. 
Om flera tillverkare eller importörer 
förbinder sig till detta skall 
kemikaliemyndigheten välja vem av dem 
som skall vara skyldig att uppfylla detta 
åtagande, varvid kemikaliemyndigheten 
skall ta hänsyn till om de uppgifter som 
behövs redan delvis eller fullständigt finns 
att tillgå hos en av tillverkarna eller 
importörerna. Kemikaliemyndigheten skall 
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i enlighet med artikel 50 fördela 
kostnaderna mellan den som valts ut som 
skyldig att uppfylla åtagandet och de övriga 
tillverkarna och importörerna, utgående 
från hur stor andel var och en av dem har 
av den totala mängd av ämnet som 
produceras.
4. Om ingen tillverkare eller importör av ett 
ämne förbinder sig att lägga fram uppgifter 
i enlighet med punkterna 2 och 3 skall 
kemikaliemyndigheten genom försorg av 
tredje part som handlar på dess uppdrag 
sammanställa dessa. Kostnadsansvaret 
skall i enlighet med punkt 3 fjärde 
meningen åvila tillverkarna och 
importörerna. 
5. Om en tillverkare eller importör som 
utgående från punkt 3 förbundit sig att 
lägga fram uppgifter inte gör detta inom 
utsatt tid skall punkt 4 första meningen 
gälla. I detta fall skall den som förbundit 
sig att lägga fram uppgifter och inte gjort 
det betala alla kostnader som den haft som 
av kemikaliemyndigheten fått i uppdrag att 
sammanställa uppgifterna.
6. Om de kompletterande uppgifter om ett 
ämne vilka krävs i punkt 2 finns att tillgå 
för kemikaliemyndigheten, skall dessa 
uppgifter tillsammans med de 
grundläggande uppgifterna enligt bilaga V 
av kemikaliemyndigheten sammanfogas 
och införas i en databas. Tillverkare och 
importörer som förregistrerat det 
ifrågavarande ämnet skall, liksom 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
beredas tillgång till uppgifterna om ämnet i 
fråga. Uppgifterna skall tjäna som grund 
för komplettering av 
registreringsunderlaget i den bemärkelse 
som avses i artiklarna 9 och 11 med tanke 
på säkerhetsdatabladet enligt artikel 9 aa 
och kemikaliesäkerhetsrapporten enligt 
artikel 9 b. För uppgifter som redan finns 
att tillgå för kemikaliemyndigheten räcker 
det då vid registreringen med en 
sammanfattning med angivande av 
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förregistreringsnummer.
7. De kostnader som en tillverkare eller 
importör haft för undersökningar som i 
enlighet med punkt 6 tagits med i 
databasen skall av kemikaliemyndigheten 
fördelas också på de andra 
förregistranterna, i proportion till 
respektive mängdintervall, varvid det skall 
tas hänsyn till om undersökningarna också 
utförts av förregistranterna.

Or. de

Motivering

Det är just i fråga om de många infasningsämnena som det är särskilt viktigt med en 
insynsmedgivande och riskorienterad tidsram och riskorienterade krav på information, för att 
potentiellt farliga ämnen skall kunna identifieras så fort som möjligt, nödvändig information 
kunna fås om dem och ämnena således också fortare kunna registreras och utvärderas. I och 
med bilaga IVa har vi fått ett praktiskt verktyg i den riskorienterade prioriteringens tjänst, 
där det tas hänsyn till toxiciteten, exponeringen vid användning samt till de totala mängderna 
som tillverkas i eller importeras till gemenskapen. Genom att det skapas regler för vilka 
ytterligare uppgifter som skall samlas in av kemikaliemyndigheten minimeras dessutom 
belastningen på de enskilda tillverkarna och importörerna, föreliggande information kommer 
till användning och det sker en utjämning i ekonomiskt hänseende. Ytterligare en fördel är att 
det vid registreringsförfarandet, som sker i anslutning till detta, går att använda information 
som redan finns att tillgå hos tillverkarna, importörerna och kemikaliemyndigheten – med ty 
åtföljande utjämning av kostnaderna.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 958
ARTIKEL 27

Artikel 27 utgår
Forum för informationsutbyte om ämnen

1. Alla tillverkare och importörer som har 
lämnat information om samma 
infasningsämne till kemikaliemyndigheten 
i enlighet med artikel 26 skall delta i ett 
forum för informationsutbyte om ämnen 
(nedan ”forumet”).
2. Syftet med varje forum är att minimera 
upprepningen av tester genom utbyte av 
information. Deltagarna i forumet skall 
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förse andra deltagare med befintliga 
undersökningar och besvara andra 
deltagares förfrågningar om information; 
de skall tillsammans fastställa behovet av 
ytterligare undersökningar och se till att de 
genomförs.

Or. en

Motivering

På grund av kemikaliemyndighetens centrala roll när det gäller att sammanställa information 
om ämnen kan denna artikel utgå. På så sätt försvinner också de omdiskuterade civilrättsliga 
problemen i detta sammanhang.

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

Schoepges

Ändringsförslag 959
ARTIKEL 27, PUNKT 1

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

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

Or. en

Motivering

Nedströmsanvändare bör också ha möjlighet att delta i ett forum för informationsutbyte om 
ämnen för att kunna dela med sig av sina data om faror och exponeringsrisker.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 960
ARTIKEL 27, PUNKT 2

2. Syftet med varje forum är att minimera
upprepningen av tester genom utbyte av 
information. Deltagarna i forumet skall 

2. Syftet med varje forum är att inför 
registrering underlätta utbytet av icke-
konfidentiell information mellan tillverkare 
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förse andra deltagare med befintliga 
undersökningar och besvara andra deltagares 
förfrågningar om information; de skall 
tillsammans fastställa behovet av ytterligare 
undersökningar och se till att de genomförs.

och importörer och härigenom undvika 
upprepning av undersökningar. Deltagarna 
i forumet skall förse andra deltagare med 
befintliga undersökningar och besvara andra 
deltagares förfrågningar om information; de 
skall tillsammans fastställa behovet av 
ytterligare undersökningar och se till att de 
genomförs.

Or. en

Motivering

Del av OSOR-förslaget. För tillämpningen av OSOR måste forumens behörighet breddas så 
att de kan fullgöra sina nya uppgifter när det gäller gemensamt utnyttjande av data.

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

Ändringsförslag 961
ARTIKEL 27, PUNKT 2A (ny)

2a. En tillverkare eller importör får utse en 
fysisk eller juridisk person som är etablerad 
i gemenskapen till sin företrädare i ett 
forum.
2b. Om den information som krävs för 
tillämpningen av bilagorna V och VI inte 
är tillgänglig inom forumet skall bara en 
undersökning genomföras inom varje 
forum av en medlem i forumet på de andra 
medlemmarnas vägnar.
2c. Om den information som krävs för 
tillämpningen av bilagorna VII och VIII 
inte är tillgänglig inom forumet skall 
eventuella förslag till ytterligare 
undersökningar som läggs fram i enlighet 
med bilagorna VII och VIII ange vilket 
företag som skall genomföra 
undersökningen, om en sådan krävs.

Or. en

Motivering

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

Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 962
ARTIKEL 27, PUNKT 2A (ny)

2a. En tillverkare eller importör får utse en 
fysisk eller juridisk person som är etablerad 
i gemenskapen till sin företrädare i ett 
forum. Företrädaren skall ha kunskap i 
den praktiska hanteringen av ämnen och 
informationen om dem.
Om den information som krävs för 
tillämpningen av bilagorna V och VI inte 
är tillgänglig inom forumet skall bara en 
undersökning genomföras inom varje 
forum av en medlem i forumet som agerar 
på de andra medlemmarnas vägnar.
Om den information som krävs för 
tillämpningen av bilagorna VII och VIII 
inte är tillgänglig inom forumet skall de 
eventuella förslag till ytterligare 
undersökningar som läggs fram i enlighet 
med bilagorna VII och VIII ange vilket 
företag som skall utföra undersökningen, 
om en sådan krävs.

Or. en

Motivering

Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 963
ARTIKEL 28, RUBRIK

Gemensamt utnyttjande av data, bl.a. om 
försök på ryggradsdjur

Gemensamt utnyttjande av data, bl.a. om 
djurförsök och andra försök
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Or. en

Motivering

Del av OSOR-förslaget.

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

Ändringsförslag 964
ARTIKEL 28, RUBRIK

Gemensamt utnyttjande av data, bl.a. om 
försök på ryggradsdjur

Gemensamt utnyttjande av data, bl.a. om 
försök som registranter utför tillsammans

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag för att se till att alla data om ämnens farliga egenskaper utnyttjas 
gemensamt. Del av OSOR-paketet.

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

Ändringsförslag 965
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 1

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

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

Or. en
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Motivering

Följdändringsförslag för att se till att alla data om ämnens farliga egenskaper utnyttjas 
gemensamt. Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 966
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 1

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

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

Or. en

Motivering

Del av OSOR-paketet.

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

Ändringsförslag 967
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Innan försök på ryggradsdjur utförs för att 
uppfylla de informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning, genom att konsultera den 
databas som avses i artikel 26 och genom att 
kommunicera inom sitt forum. Om en 
relevant undersökning finns tillgänglig inom 
forumet, skall den deltagare i forumet som 

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

måste utföra försöket på ryggradsdjur begära 
att få ta del av den undersökningen inom de 
två första månaderna av den relevanta 
registreringsperioden enligt artikel 21.

Or. it

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa tidsfristerna till de faktiska behoven. Det hör 
samman med andra ändringsförslag till artiklarna i avdelning III: Gemensamt utnyttjande av 
data och undvikande av onödig testning.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Ändringsförslag 968
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 2

Inom två veckor från begäran skall 
undersökningens ägare underrätta den 
deltagare som begär att få ta del av 
undersökningen om sina kostnader för 
undersökningen; kostnaderna skall kunna 
styrkas. Deltagarna och ägaren skall vidta 
alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse om hur kostnaderna skall 
fördelas. Om de inte lyckas nå en sådan 
överenskommelse skall kostnaderna delas 
lika. Ägaren skall tillhandahålla 
undersökningen inom två veckor efter det att 
betalningen erlagts.

Inom två veckor från begäran skall 
undersökningens ägare underrätta den 
deltagare som begär att få ta del av 
undersökningen om sina kostnader för 
undersökningen; kostnaderna skall kunna 
styrkas. Deltagarna och ägaren skall vidta 
alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse om hur kostnaderna skall 
fördelas. Om de inte lyckas nå en sådan 
överenskommelse skall kostnaderna delas på 
ett sätt som är proportionerligt i 
förhållande till varje parts 
produktionsvolym. Ägaren skall 
tillhandahålla undersökningen inom två 
veckor efter det att betalningen erlagts.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget inrättar en mekanism för att dela de ursprungliga kostnaderna för tester i 
enlighet med motsvarande ändringar i artikel 25.
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Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 969
ARTIKEL 28, PUNKT 1, STYCKE 2

Inom två veckor från begäran skall 
undersökningens ägare underrätta den 
deltagare som begär att få ta del av 
undersökningen om sina kostnader för 
undersökningen; kostnaderna skall kunna 
styrkas. Deltagarna och ägaren skall vidta 
alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse om hur kostnaderna skall 
fördelas. Om de inte lyckas nå en sådan 
överenskommelse skall kostnaderna delas 
lika. Ägaren skall tillhandahålla 
undersökningen inom två veckor efter det att 
betalningen erlagts.

Inom tre månader från begäran skall 
undersökningens ägare underrätta den 
deltagare som begär att få ta del av 
undersökningen om sina kostnader för 
undersökningen; kostnaderna skall kunna 
styrkas. Deltagarna och ägaren skall vidta 
alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse om hur kostnaderna skall 
fördelas. Om de inte lyckas nå en sådan 
överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten fastställa hur 
kostnaderna skall fördelas. Ägaren skall 
tillhandahålla undersökningen inom två 
veckor efter det att betalningen erlagts.

Or. it

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa tidsfristerna till de faktiska behoven. Det hör 
samman med andra ändringsförslag till artiklarna i avdelning III: Gemensamt utnyttjande av 
data och undvikande av onödig testning.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 970
ARTIKEL 28, PUNKT 1A (ny)

1a. Potentiella registranter skall anses ha 
förverkat sin rätt att registrera ett visst 
ämne om de inte låter 
kemikaliemyndigheten ta del av data eller 
annan information om ryggradsdjur som 
kan förhindra djurförsök.

Or. en

Motivering

För att man skall kunna hindra överlappande djurförsök bör obligatoriskt gemensamt 
utnyttjande av testdata om ryggradsdjur kopplas till sanktioner om en registrant vägrar att 
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låta andra ta del av data. Registranter och/eller potentiella registranter som vägrar att låta 
kemikaliemyndigheten och/eller andra registranter ta del av undersökningar som kan 
förhindra djurförsök bör förvägras tillstånd att registrera ämnet i fråga.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 971
ARTIKEL 28, PUNKT 1A (ny)

1a. Om de andra deltagarna underlåter att 
betala sin del av kostnaden skall de inte få 
registrera sitt ämne.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslagen till skäl 39a och artikel 25.5a. Man måste se till att 
kravet på gemensamt utnyttjande av data från djurförsök uppfylls och undvika överlappande 
försök. Därför får man inte tillåta att den potentiella registranten underlåter att informera 
kemikaliemyndigheten om att en överenskommelse inte uppnåtts för att sedan upprepa 
djurförsök som utförts tidigare.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 972
ARTIKEL 28, PUNKT 1B (ny)

1b. Om ägaren till en undersökning 
underlåter att ställa undersökningen till 
kemikaliemyndighetens förfogande skall 
han inte få registrera sitt ämne.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslaget till skäl 40a. Man måste se till att kravet att gemensamt 
utnyttja data från djurförsök uppfylls och undvika överlappande undersökningar. Därför får 
inte ägaren till en undersökning kunna underlåta att låta andra deltagare i ett forum få ta del 
av den i syfte att vinna konkurrensfördelar. Ägaren bör alltså inte få registrera sitt ämne om 
han bryter mot kraven i punkt 1. Denna bestämmelse skulle inte försvaga bestämmelserna i 
punkt 5.
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Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Ändringsförslag 973
ARTIKEL 28, PUNKT 2

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

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

Or. en

Motivering

Följdändringsförslag för att se till att alla data om ämnens farliga egenskaper obligatoriskt 
delas. Del av OSOR-paketet.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 974
ARTIKEL 28, PUNKT 2

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

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

Or. en

Motivering

Del av OSOR-paketet.
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Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 975
ARTIKEL 28, PUNKT 3

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall de 
andra deltagarna fortsätta som om det inte 
fanns någon relevant undersökning 
tillgänglig inom forumet, om inte ett 
registreringsunderlag som lämnats in av en 
annan registrant omfattar 
sammanfattningen eller den fylliga 
rapportsammanfattningen. I sådana fall 
skall kemikaliemyndigheten besluta att 
ställa sammanfattningen eller den fylliga 
rapportsammanfattningen till de andra 
deltagarnas förfogande. Den andra 
registranten skall kunna kräva deltagarna 
på en lika andel av kostnaden, och denna 
fordran skall på begäran förklaras 
verkställbar av nationella domstolar.

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall 
kemikaliemyndigheten ingripa för att se till 
att data utnyttjas gemensamt och att 
betalningen är rättvis och proportionerlig.

Or. it

Motivering

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

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

Ändringsförslag 976
ARTIKEL 28, PUNKT 3

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall de 

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, kan var 
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andra deltagarna fortsätta som om det inte 
fanns någon relevant undersökning 
tillgänglig inom forumet, om inte ett 
registreringsunderlag som lämnats in av en 
annan registrant omfattar 
sammanfattningen eller den fylliga 
rapportsammanfattningen. I sådana fall 
skall kemikaliemyndigheten besluta att 
ställa sammanfattningen eller den fylliga 
rapportsammanfattningen till de andra 
deltagarnas förfogande. Den andra 
registranten skall kunna kräva deltagarna 
på en lika andel av kostnaden, och denna 
fordran skall på begäran förklaras 
verkställbar av nationella domstolar.

och en av de andra deltagarna hänvisa till 
kemikaliemyndigheten för att begära att 
data utnyttjas gemensamt mot en rättvis 
och proportionerlig ersättning.

Or. it

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att införa principen om obligatoriskt gemensamt utnyttjande 
av data utan att detta leder till ökade kostnader och fler tester.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslagen till artikel 9 a x och artikel 23.4.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 977
ARTIKEL 28, PUNKT 3

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall 
de andra deltagarna fortsätta som om det 
inte fanns någon relevant undersökning 
tillgänglig inom forumet, om inte ett 
registreringsunderlag som lämnats in av en 
annan registrant omfattar 
sammanfattningen eller den fylliga 
rapportsammanfattningen. I sådana fall
skall kemikaliemyndigheten besluta att ställa 
sammanfattningen eller den fylliga 
rapportsammanfattningen till de andra 
deltagarnas förfogande. Den andra 
registranten skall kunna kräva deltagarna 

3. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten besluta att utse en 
av deltagarna inom forumet som skall 
utföra undersökningen. Den deltagare som 
utfört undersökningen skall ställa 
undersökningen till kemikaliemyndighetens 
förfogande och styrka sina kostnader för 
denna undersökning. 
Kemikaliemyndigheten skall besluta att 
ställa sammanfattningen eller den fylliga 
rapportsammanfattningen av den aktuella 
undersökningen eller resultatet av den till 
de andra deltagarnas förfogande, så snart 
bevis har erhållits för att de andra 
deltagarna har betalat ägaren av 
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på en lika andel av kostnaden, och denna 
fordran skall på begäran förklaras 
verkställbar av nationella domstolar.

undersökningen en lika andel av de 
kostnader som denne redovisat.

Or. en

Motivering

Punkt 3 hänvisar till punkt 2 som handlar om den situation som uppstår när en undersökning 
som omfattar försök på ryggradsdjur inte är tillgänglig och när deltagarna måste nå en 
överenskommelse om vem som skall utföra undersökningen på de andra deltagarnas vägnar. 
Varken undersökningen enligt punkt 2, för vilken ägaren vägrar styrka sina kostnader eller 
lämna ut själva undersökningen, eller registreringsunderlaget med sammanfattningen eller 
den fylliga rapportssammanfattningen, som nämns i kommissionens förslag till text, skulle 
alltså finns alltså tillgängliga. Om ett registreringsunderlag med sammanfattningen eller den 
fylliga rapportssammanfattningen av undersökningen dessutom redan lämnats in av en annan 
registrant skulle enligt punkt 1 denna information finnas tillgänglig i databasen. I stället bör 
bestämmelser införas som garanterar att kravet att gemensamt utnyttja data från djurförsök 
uppfylls och som förhindrar överlappande försök om ingen överenskommelse kan nås i 
enlighet med punkt 2. De föreslagna ändringarna i den sista meningen överensstämmer med 
artikel 25.5 i dess ändrade utformning.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Ändringsförslag 978
ARTIKEL 28, PUNKT 3

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall de 
andra deltagarna fortsätta som om det inte 
fanns någon relevant undersökning 
tillgänglig inom forumet, om inte ett 
registreringsunderlag som lämnats in av en 
annan registrant omfattar sammanfattningen 
eller den fylliga rapportsammanfattningen. I 
sådana fall skall kemikaliemyndigheten 
besluta att ställa sammanfattningen eller den 
fylliga rapportsammanfattningen till de 
andra deltagarnas förfogande. Den andra 
registranten skall kunna kräva deltagarna på 
en lika andel av kostnaden, och denna 
fordran skall på begäran förklaras 

3. Om ägaren till en undersökning enligt 
punkt 2 vägrar att styrka sina kostnader för 
undersökningen eller att lämna ut själva 
undersökningen till andra deltagare, skall de 
andra deltagarna fortsätta som om det inte 
fanns någon relevant undersökning 
tillgänglig inom forumet, om inte ett 
registreringsunderlag som lämnats in av en 
annan registrant omfattar sammanfattningen 
eller den fylliga rapportsammanfattningen. I 
sådana fall skall kemikaliemyndigheten 
besluta att ställa sammanfattningen eller den 
fylliga rapportsammanfattningen till de 
andra deltagarnas förfogande. Den andra 
registranten skall kunna kräva deltagarna på 
en andel av kostnaden som är 
proportionerlig i förhållande till 
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verkställbar av nationella domstolar. produktionsvolymen, och denna fordran 
skall på begäran förklaras verkställbar av 
nationella domstolar.

Or. en

Motivering

Inrättar en mekanism för rättvis fördelning av de ursprungliga kostnader för försök i enlighet 
med motsvarande ändringar i artikel 25.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 979
ARTIKEL 28, PUNKT 3A (ny)

 3a. Om de andra deltagarna underlåter att 
betala sin del av kostnaden skall de inte få 
registrera sitt ämne.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslaget till skäl 39a, artikel 25.5a och artikel 28.1c av samma 
ledamot. Man måste se till att kravet på gemensamt utnyttjande av data från djurförsök 
uppfylls och undvika överlappande försök. Därför får man inte tillåta att den potentiella 
registranten underlåter att informera kemikaliemyndigheten om att en överenskommelse inte 
uppnåtts för att sedan upprepa djurförsök som utförts tidigare.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 980
ARTIKEL 28A (ny)

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 981
ARTIKEL 29, PUNKT -1 (ny)

-1. Den person som är ansvarig för 
utsläppandet på marknaden av ett ämne 
som sådant eller ingående i en beredning 
eller en vara, oavsett om det handlar om 
tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören, 
skall på mottagarens begäran 
tillhandahålla den tillgängliga information 
som är nödvändig för att planera vilka 
eventuella riskhanteringsåtgärder som bör 
vidtas före varje beställning. Denna 
information skall vidarebefordras gratis 
senast åtta dagar efter 
uppströmsleverantörens begäran. 
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Or. fr

Motivering

Enligt förslaget (artiklarna 29 och 30) är säkerhetsdatabladet det huvudsakliga verktyget för 
att förmedla information. Säkerhetsdatablad utarbetas emellertid inte alltid obligatoriskt eller 
vidarebefordras automatiskt (beroende på om ämnena eller beredningarna i fråga 
klassificerats som farliga eller inte).

Dessutom skall den relevanta informationen vidarebefordras ”senast första gången som 
ämnet levereras”.

Ett minimum av information bör lämnas ut gratis till användarna före varje beställning, 
oavsett de aktuella ämnenas, beredningarnas och varornas klassificering och/eller 
koncentration. Detta minimum av förhandsinformation bör göra det möjligt för användarna 
att identifiera och alltså planera vilka eventuella riskhanteringsåtgärder som måste vidtas.

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis, Anja Weisgerber, Elisabeth 
Jeggle, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 982
ARTIKEL 29, PUNKT 1

1. Om ett ämne eller en beredning uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farlig(t) i 
enlighet med direktiven 67/548/EEG eller 
1999/45/EG skall den person som ansvarar 
för att släppa ut ämnet eller beredningen på 
marknaden – oberoende av om det är 
tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören –
förse mottagaren, dvs. ämnets eller 
beredningens nedströmsanvändare eller 
distributörer, med ett säkerhetsdatablad i 
enlighet med bilaga Ia.

1. Om ett ämne eller en beredning uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farlig(t) i 
enlighet med direktiven 67/548/EEG eller 
1999/45/EG skall den person som ansvarar 
för att släppa ut ämnet eller beredningen på 
marknaden – oberoende av om det är 
tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören –
förse mottagaren, dvs. ämnets eller 
beredningens nedströmsanvändare eller 
distributörer, med ett säkerhetsdatablad i 
enlighet med bilaga Ia. Säkerhetsdatabladet 
skall innehålla allmänt begripliga 
upplysningar om hur ämnet tryggt skall 
hanteras, för att nedströmsanvändare lugnt 
skall kunna använda det utan omfattande 
tester och utan att behöva utveckla några 
egna riskhanteringsåtgärder.

Or. de

Motivering

Ämnen måste kunna användas av nedströmsanvändare utan större arbetsinsatser. Det är 
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framför allt de små och medelstora företagen som ofta saknar möjligheter att själva utföra 
omfattande tester eller utveckla riskhanteringsåtgärder.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 983
ARTIKEL 29, PUNKT 1

1. Om ett ämne eller en beredning uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farlig(t) i 
enlighet med direktiven 67/548/EEG eller 
1999/45/EG skall den person som ansvarar 
för att släppa ut ämnet eller beredningen på 
marknaden – oberoende av om det är 
tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören –
förse mottagaren, dvs. ämnets eller 
beredningens nedströmsanvändare eller 
distributörer, med ett säkerhetsdatablad i 
enlighet med bilaga Ia.

1. Om ett ämne eller en beredning uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farlig(t) i 
enlighet med direktiven 67/548/EEG eller 
1999/45/EG eller uppfyller de kriterier som 
anges i artikel 54 a–e eller har identifierats 
i enlighet med artikel 54 f skall den person 
som ansvarar för att släppa ut ämnet eller 
beredningen på marknaden – oberoende av 
om det är tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören –
förse mottagaren, dvs. ämnets eller 
beredningens nedströmsanvändare eller 
distributörer, med ett säkerhetsdatablad i 
enlighet med bilaga Ia.

Or. en

Motivering

Med hjälp av säkerhetsdatabladet skall information om ett ämne föras vidare inom 
distributionskedjan enligt kraven i REACH. Antalet ämnen som kräver ett säkerhetsdatablad 
bör utvidgas till att omfatta de ämnen med särskilt farliga egenskaper i enlighet med artikel 
54 om godkännande.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 984
ARTIKEL 29, PUNKT 1

1. Om ett ämne eller en beredning uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farlig(t) 
i enlighet med direktiven 67/548/EEG eller 
1999/45/EG skall den person som ansvarar 
för att släppa ut ämnet eller beredningen på 
marknaden – oberoende av om det är 
tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören –

1. Den person som ansvarar för att släppa ut 
ämnet eller beredningen på marknaden –
oberoende av om det är tillverkaren, 
importören, nedströmsanvändaren eller 
distributören – skall förse mottagaren, dvs. 
ämnets eller beredningens 
nedströmsanvändare eller distributörer, med 
ett säkerhetsdatablad i enlighet med 
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förse mottagaren, dvs. ämnets eller 
beredningens nedströmsanvändare eller 
distributörer, med ett säkerhetsdatablad i 
enlighet med bilaga Ia.

bilaga Ia.

Or. de

Motivering

Det måste införas krav på säkerhetsdatablad för alla ämnen och beredningar, eftersom den 
information som förs vidare utmed produktkedjan finns på säkerhetsdatabladen. På dem bör 
det också finnas uppgifter om användnings- och exponeringskategorier för sådana 
användningar som följer föreskrifterna. Detta behövs för att nedströmsanvändare i enlighet 
med artikel 34 skall kunna bedöma om hans användning finns med i registrerings- eller 
förregistreringsunderlaget.

Ändringsförslag från Liam Aylward, Avril Doyle

Ändringsförslag 985
ARTIKEL 29, PUNKT 1A (ny)

1a. Leverantörer av beredningar som 
framställts under återvinningsprocessen 
skall undantas från kravet att förse 
mottagaren med ett säkerhetsdatablad i 
enlighet med bilaga I i förordningen. I 
stället skall ett förenklat 
”säkerhetsdatablad för återvinning” 
tillhandahållas, om så krävs eller på 
begäran.
Säkerhetsdatabladet för återvinning får 
sammanställas genom användning av 
generiska data för att eventuellt 
kompletteras under återvinningsprocessen. 
Vid sammanställningen av generiska data 
för säkerhetsbladet för återvinning skall 
materialåtervinningsföretag arbeta i 
enlighet med de krav på spårbarhet i 
återvunnen plast som fastställs i 
prEN 249538.

Or. en
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Motivering

I texten till REACH dras slutsatsen att när det inte finns något säkerhetsdatablad för det 
material som använts vid en process måste säkerhetsdatabladet för den därav följande 
beredningen sammanställas på grundval av tester, dvs. genom en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och en kemikaliesäkerhetsrapport. Materialåtervinningsföretag 
som tar emot avfall kommer inte att få ett säkerhetsdatablad för det material som använts och 
därför behöva testa sina beredningar för att kunna sammanställa ett säkerhetsdatablad –
förmodligen för varje parti om det finns betydande variationer mellan dessa. Kostnaderna för 
dessa tester skulle bli ungefär tio gånger högre än värdet för materialet och göra 
plaståtervinning oekonomisk. En tillbakagång för plaståtervinning skulle strida mot syftet 
med de olika direktiven för materialåtervinning (förpackningar, uttjänta fordon, avfall som 
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter m.m.). (Aylward och Doyle)

För att undvika detta och se till att företag som återvinner plast kan framställa 
säkerhetsdatablad till en rimlig kostnad läggs här fram ett ändringsförslag som ger 
materialåtervinningsföretagen möjlighet att använda allmän information för det avfall de tar 
emot när de sammanställer säkerhetsdatabladet. Härigenom skulle man kunna undvika 
dyrbar testning och bedömning av beredningar som innehåller ämnen som redan testats och 
registrerats och garantera att materialåtervinningsföretagen kan bedriva sin verksamhet i 
enlighet med principerna i förordningen. Användning av allmän information skulle också 
främjas om det förslag till norm för spårbarhet för återvunnen plast som utarbetats av 
CEN TC249 WG11 tillämpades. (Aylward)

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 986
ARTIKEL 29, PUNKT 2, STYCKE 2

Om säkerhetsdatabladet utarbetas för en 
beredning får aktören i distributionskedjan 
göra en kemikaliesäkerhetsbedömning av 
beredningen i enlighet med bilaga Ib. Det 
räcker då att informationen i 
säkerhetsdatabladet överensstämmer med 
kemikaliesäkerhetsrapporten för 
beredningen, i stället för med 
kemikaliesäkerhetsrapporten för varje 
ämne i beredningen.

utgår

Or. it

Motivering

Att utarbeta en kemikaliesäkerhetsbedömning kostar för mycket både i tekniskt och 
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ekonomiskt avseende. Det faktum att det är möjligt att antingen begära eller inte begära en 
bedömning kan skapa betydande skillnader mellan formulerarna och få kännbara effekter för 
deras konkurrenskraft. Detta ändringsförslag hör samman med andra ändringsförslag till 
artiklarna i avdelning IV: Information i distributionskedjan. (Vernola m.fl.)

Att utarbeta en kemikaliesäkerhetsbedömning för beredningar kan bli för kostsamt både i 
fråga om tekniska och ekonomiska resurser. Om verklig konkurrenskraft skall främjas bör det 
inte finnas någon valmöjlighet att antingen begära eller inte begära en bedömning. (Foglietta 
m.fl.)

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 987
ARTIKEL 29, PUNKTERNA 3 OCH 4

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

utgår

4. Såvida inte en nedströmsanvändare 
begär det, behöver säkerhetsdatablad inte 
tillhandahållas när farliga ämnen eller 
beredningar som bjuds ut eller säljs till 
allmänheten förses med information till 
användarna som är tillräcklig för att dessa 
skall kunna vidta nödvändiga åtgärder till 
skydd för hälsa, säkerhet och miljö.

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 29.1 från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 988
ARTIKEL 29, PUNKT 6, LED 16

16. Övrig information. 16. Övrig information, framför allt
- registrerings- eller 
förregistreringsnummer,
- uttalanden om användning enligt 
föreskrifterna, också med omnämnande av 
aktuella användnings- och 
exponeringskategorier enligt bilaga Iaa.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 29.1 från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 989
ARTIKEL 29, PUNKT 6, STYCKE 2

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

Om en kemikaliesäkerhetsbedömning görs 
skall de berörda exponeringsscenarierna ingå 
som en bilaga till exponeringskategorierna. 
Nedströmsanvändarna måste utgående 
från denna information tryggt kunna 
använda ämnet inom de olika identifierade 
exponeringskategorierna utan omfattande 
tester och utan att behöva utveckla några 
egna riskhanteringsåtgärder.

Or. de
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Motivering

Ett ändringsförslag som följer av det ändringsförslag som hänför sig till artikel 29.1 samt det 
ändringsförslag som hänför sig till artikel 3.13a (ny).

Ändringsförslag från Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Ändringsförslag 990
ARTIKEL 29, PUNKT 6, STYCKE 2

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

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

Or. de

Motivering

Användnings- och exponeringskategorierna är det huvudsakliga medlet för strukturerad 
överföring av information om riskhanteringsåtgärder, målvärden för exponeringen (t.ex. 
DNEL, PNEC) och användningsbetingelserna utmed förädlingskedjan. De är till hjälp för 
dem som verkar inom förädlingskedjan och till nytta då det skall sammanställas 
säkerhetsdatablad för nästa aktör inom denna kedja.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 991
ARTIKEL 29, PUNKT 6, STYCKE 2

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

Om en kemikaliesäkerhetsbedömning görs 
skall de berörda exponeringskategorierna
eller exponeringsscenarierna beskrivas i de 
relevanta avdelningarna i 
säkerhetsdatabladet.

Or. en

Motivering

Den bilaga som skall bifogas säkerhetsdatabladet om en kemikaliesäkerhetsbedömning görs 
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och som skall innehålla en beskrivning av exponeringsscenarierna behövs inte. 
Säkerhetsdatabladet bör ändå vara lättillgängligt och begripligt för nedströmsanvändarna. 
Systemet med att lägga till bilagor till säkerhetsdatabladet bör undvikas. Det finns inget 
behov av att beskriva exponeringsscenariet i en bilaga av följande skäl:

- Den identifierade användning som omfattas av säkerhetsdatabladet nämns i detta 
(avdelning 1-2).

- Exponeringsscenarier bör vara allmänna och tillgängliga för alla. Det är inte acceptabelt 
att man för en given användning inte tillämpar samma exponeringsscenario för alla ämnen 
som respektive leverantör avsett för denna användning. Omvänt bör, också när det gäller en 
given användning, samma exponeringsscenario användas för alla nedströmsanvändare.

– De riskhanteringsåtgärder som leverantören rekommenderar för varje exponeringsscenario 
bör beskrivas i säkerhetsdatabladets huvudtext (huvudsakligen i avdelningarna 7 och 8).

– Dessutom bör säkerhetsdatabladet ligga i linje med GHS-kraven. 

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

Ändringsförslag 992
ARTIKEL 29, PUNKT 6, STYCKE 2

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

Om en kemikaliesäkerhetsbedömning görs 
måste de berörda exponeringsscenarierna 
beskrivas i de relevanta avdelningarna i 
säkerhetsdatabladet.

Or. it

Motivering

Den bilaga som skall läggas till säkerhetsdatabladet och som innehåller en beskrivning av 
exponeringsscenarierna i de fall en kemikaliesäkerhetsbedömning äger rum behövs inte. 
Säkerhetsdatabladet bör ändå vara lättillgängligt och begripligt för nedströmsanvändarna. 
Det finns inget behov av att beskriva exponeringsscenarierna i en bilaga av följande skäl:

– Exponeringsscenarier bör vara allmänna och tillgängliga för alla. Det är inte acceptabelt 
att man för en given användning inte tillämpar samma exponeringsscenario  för alla ämnen 
som respektive leverantör avsett för denna användning. Omvänt bör, också när det gäller en 
given användning, samma exponeringsscenario användas för alla nedströmsanvändare. 

– Säkerhetsdatabladet bör ligga i linje med GHS-kraven.

Detta ändringsförslag hör samman med andra ändringsförslag till artiklarna i avdelning IV: 
Information i distributionskedjan. 
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Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 993
ARTIKEL 29, PUNKT 6, STYCKE 2

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

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

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 29.1 från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 994
ARTIKEL 29, PUNKT 7

7. För identifierade användningar skall 
nedströmsanvändaren använda tillämplig 
information från det säkerhetsdatablad som 
leverantören tillhandahållit.

7. För identifierade exponeringskategorier 
skall nedströmsanvändaren använda 
tillämplig information från det 
säkerhetsdatablad som leverantören 
tillhandahållit.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 3.13a (ny).

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries

Ändringsförslag 995
ARTIKEL 29, PUNKT 8

8. Ett säkerhetsdatablad skall tillhandahållas 
på papper eller elektroniskt, senast första 

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

senast första gången som ämnet levereras 
efter denna förordnings ikraftträdande. 
Leverantörerna skall utan dröjsmål 
uppdatera det

a) så snart nya data blir tillgängliga som kan 
vara nödvändiga för att man skall kunna 
fastställa och tillämpa lämpliga 
riskhanteringsåtgärder,

a) så snart nya data blir tillgängliga som kan 
påverka riskhanteringsåtgärderna,

b) när ämnet har registrerats,
c) när ett tillstånd har beviljats eller vägrats, c) när ett tillstånd har beviljats eller vägrats,

d) när en begränsning har fastställts. d) när en begränsning har fastställts.
Den nya daterade versionen av 
informationen, märkt: "Omarbetad:... 
(datum)", skall kostnadsfritt tillhandahållas 
alla tidigare mottagare till vilka de levererat 
ämnet eller beredningen under de senaste 
tolv månaderna.

Den nya daterade versionen av 
informationen, märkt: "Omarbetad:... 
(datum)", skall kostnadsfritt tillhandahållas 
alla tidigare mottagare till vilka de levererat 
ämnet eller beredningen under de senaste 
tolv månaderna.

Or. en

Motivering

Det bör vara ett uttryckligt krav att säkerhetsdatabladet skall tillhandahållas gratis så att 
texten överensstämmer med det befintliga direktivet om säkerhetsdatablad.

Kommissionens formulering i punkt 8a kan leda till att säkerhetsdatablad kontinuerligt 
uppdateras med nya data, oavsett hur betydelselösa dessa är. Den ändrade ordalydelsen gör 
det klart att bara sådana nya data som kan kräva en förändrad riskhanteringskontroll bör 
föras in.

Punkt 8b är onödigt byråkratisk och bör utgå.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 996
ARTIKEL 29, PUNKT 8A (ny)

8a. Leverantörer av beredningar som 
framställts under en återvinningsprocess 
skall undantas från kravet att förse 
mottagaren med ett säkerhetsdatablad i 
enlighet med bilaga I i förordningen. I 
stället skall ett förenklat 
”säkerhetsdatablad för återvinning” 
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tillhandahållas om så krävs eller på 
begäran.

Or. en

Motivering

REACH skulle kunna få en oönskad negativ effekt för plaståtervinning. Syftet med detta 
ändringsförslag är att se till att så inte blir fallet.

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

Ändringsförslag 997
ARTIKEL 29, PUNKT 8A (ny)

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 998
ARTIKEL 30

Artikel 30 utgår
Skyldighet att vidarebefordra information 
nedåt i distributionskedjan om ämnen och 
beredningar för vilka det inte krävs något 

säkerhetsdatablad
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1. Alla aktörer i distributionskedjan, för ett 
ämne som sådant eller i en beredning, som 
inte är skyldiga att tillhandahålla ett 
säkerhetsdatablad i enlighet med artikel 29 
skall vidarebefordra följande information 
nedåt i distributionskedjan till den 
omedelbara nedströmsanvändaren eller 
distributören:
a) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
b) Uppgift om huruvida det krävs ett 
tillstånd för ämnet, och uppgifter om 
tillstånd som eventuellt beviljats eller 
vägrats enligt avdelning VII i denna 
distributionskedja.
c) Uppgifter om eventuella begränsningar 
som fastställts enligt avdelning VIII.
d) Annan tillgänglig och relevant 
information om ämnet som är nödvändig 
för att det skall vara möjligt att fastställa 
och tillämpa lämpliga 
riskhanteringsåtgärder.
2. Informationen skall lämnas skriftligt, 
senast första gången som ämnet levereras 
efter denna förordnings ikraftträdande. 
Leverantörer skall uppdatera denna 
information och utan dröjsmål 
vidarebefordra den nedåt i 
distributionskedjan
a) så snart nya data blir tillgängliga som 
kan vara nödvändiga för att man skall 
kunna fastställa och tillämpa lämpliga 
riskhanteringsåtgärder,
b) när ämnet har registrerats,
c) när ett tillstånd har beviljats eller 
vägrats,
d) när en begränsning har fastställts.
Denna nya information skall kostnadsfritt 
tillhandahållas alla mottagare till vilka de 
har levererat ämnet eller beredningen 
under de senaste tolv månaderna.

Or. en
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Motivering

Ändring till följd av ändringsförslaget till artikel 29.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 999
ARTIKEL 30, RUBRIK

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

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

Or. en

Motivering

Det finns ingen tillgänglig information om ämnen i varor även när ämnet är godkänt för 
användning i en vara. Detta är extra viktigt för byggnadsarbeten där många typer av varor 
används. Det finns emellertid bara information om godkända ämnen.

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries

Ändringsförslag 1000
ARTIKEL 30, PUNKT 1

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

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

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

a) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns, för alla ämnen 
för vilka information skall vidarebefordras 
i enlighet med artikel 30.1 a, b eller c.

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

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

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

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

d) Annan tillgänglig och relevant 
information om ämnet som kan påverka 
riskhanteringsåtgärderna.

Or. en

Motivering

Enligt detta ändringsförslag utgår det överdrivet byråkratiska kravet att bara tillhandahålla 
registreringsnumret för ämnen för vilka det inte krävs ett säkerhetsdatablad. Alla tillgängliga 
registreringsnummer kommer nu att finnas med i bestämmelserna om information om 
tillstånd och begränsningar eller information som kan påverka riskhanteringsåtgärderna (i 
enlighet med den nya artikel 30.1 a, b och c). Detta ligger i linje med ändringsförslagen till 
artikel 29.8 från samma ledmot.

Ändringsförslag från John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 1001
ARTIKEL 30, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med att förmedla information nedåt i distributionskedjan är att hjälpa användarna av 
ämnen och beredningar att inrätta lämpliga riskhanteringsåtgärder. Utlämnandet av 
registreringsnumren ger konfidentiell information både om beredningarnas sammansättning 
och om leverantörerna och ger inget mervärde eftersom denna artikel enbart berör ofarliga 
ämnen.

Ändringsförslag från John Bowis, Ria Oomen-Ruijten, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
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Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1002
ARTIKEL 30, PUNKT 1, LED A

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

utgår

Or. en

Motivering

Syftet med att förmedla information nedåt i distributionskedjan är att hjälpa användarna av 
ämnen och beredningar att inrätta lämpliga riskhanteringsåtgärder. Utlämnandet av 
registreringsnumren ger konfidentiell information både om beredningarnas sammansättning 
och om leverantörerna och ger inget mervärde eftersom denna artikel enbart berör ofarliga 
ämnen. (Bowis m.fl.)

Det är ologiskt att registreringsnumren för icke-klassificerade ämnen skall anges i 
säkerhetsdatabladet, medan detta inte krävs för klassificerade ämnen. Detta skulle kunna bli 
en känslig fråga när det gäller sekretessbelagda data, till exempel för beredningar. 
Ändringsförslaget hör samman med andra ändringsförslag till artiklarna under avdelning IV: 
Information i distributionskedjan. (Vernola m.fl.)

Kravet att vidarbefordra registreringsnumren (artikel 30.1 a) bör strykas utan att ersättas. På 
så sätt kan affärs- och företagshemligheter skyddas utan att det påverkar hälso- och 
miljöskyddet. (Weisgerber m.fl.) 

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 1003
ARTIKEL 30, PUNKT 1, LED D

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

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 29. -1 (ny).
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1004
ARTIKEL 30, PUNKT 1, LED D

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

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

Or. de

Motivering

Skyldigheten att delge information (artikel 30.1 a bör saklöst utgå). På det sättet kan affärs-
och företagshemligheter bättre skyddas, utan att man behöver göra några avkall på skyddet 
av hälsa och miljö.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1005
ARTIKEL 30, PUNKT 2, INLEDNINGEN

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

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

Or. en

Motivering

Gör det möjligt att lämna information på elektronisk väg.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 1006
ARTIKEL 30, PUNKT 2, INLEDNINGEN

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

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Ändringsförslag 1007
ARTIKEL 30, PUNKT 2, LED B, C OCH D

b) när ämnet har registrerats, b) om ämnet har registrerats,
c) när ett tillstånd har beviljats eller vägrats, c) om ett tillstånd har beviljats eller vägrats,

d) när en begränsning har fastställts. d) om en begränsning har fastställts.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med andra ändringsförslag till artiklarna i avdelning IV: 
Information i distributionskedjan. 

Ändringsförslag från Mary Honeyball, Chris Davies, Frédérique Ries

Ändringsförslag 1008
ARTIKEL 30A (ny)

Artikel 30a
Skyldighet att vidarebefordra information 

nedåt i distributionskedjan om ämnen i 
varor

1. En aktör i distributionskedjan för ämnen 
och beredningar som i en vara tillsätter ett 
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ämne som uppfyller kriterierna i artikel 54 
a–e eller som identifierats i enlighet med 
artikel 54 f skall vidarebefordra denna 
information tillsammans med 
säkerhetsdatabladet till de professionella 
kunderna om de begär denna information.
2. En tillverkare eller importör av en vara 
skall på begäran vidarebefordra 
information till konsumenterna om 
närvaron av ett ämne i varan när ämnet 
uppfyller kriterierna för tillstånd i enlighet 
med artikel 54.

Or. en

Motivering

För att kunna hantera distributionskedjan för konsumtionsvaror måste det finnas en rättighet 
att begära information om ämnen med särskilt farliga egenskaper och som tillsätts i varor. 
Om informationskedjan skall fungera krävs det dessutom att konsumenterna kan få tillgång 
till information om den eventuella närvaron av godkända högriskkemikalier i 
konsumtionsvaror. Bestämmelsen fungerar parallellt med artikel 6 och bör träda i kraft 
samtidigt som artikel 6.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 1009
ARTIKEL 30A (ny)

Artikel 30a
Skyldighet att vidarebefordra information 
nedåt i distributionskedjan om ämnen och 

beredningar i varor
Alla aktörer skall vidarebefordra 
information nedåt i distributionskedjan till 
den omedelbare nedströmsanvändaren eller 
distributören om en vara innehåller ett 
ämne, som sådant eller ingående i en 
beredning, som uppfyller kriterierna i 
artikel 54 a–e eller har identifierats i 
enlighet med artikel 54 f.

Or. en
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Motivering

Aktörer i distributionskedjan måste informeras om att ett ämne med särskilt farliga 
egenskaper har tillförts till den vara de köpt. På så sätt kommer de att kunna göra medvetna 
miljöval. Det är viktigt med en tillfredsställande produktinformationen i alla led av 
distributionskedjan eftersom erfarenheten visar att ämnen kan komma ut när varor används, 
bearbetas och när de förvandlas till avfall. Exempel på detta är azofärger i textilier, 
flamskyddsämnen och ftalater i plast och kvicksilver i batterier. REACH måste ändras så att 
även information om varor vidarebefordras.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 1010
ARTIKEL 30A (ny)

Artikel 30a
Skyldighet att vidarebefordra information 

om särskilt farliga ämnen som ingår i varor
Alla tillverkare, importörer eller 
distributörer av varor skall tillhandahålla 
information till alla nedströmsanvändare  
om det i varan ingår ett ämne som uppfyller 
följande villkor:
a) Ämnet uppfyller enligt 
kemikaliemyndighetens klassificering de 
kriterier som fastställs i artikel 54.
b) Ämnet ingår i högre halt än 0,1 % i ett 
homogent parti av varan.
Alla aktörer i distributionskedjan skall 
vidarebefordra denna information till 
kunder som tar emot dessa varor så länge 
som de villkor som avses i punkt b uppfylls.

Or. fr

Motivering

I det nuvarande förslaget sägs inget om att användarna skall informeras om förekomsten av 
kemiska ämnen i varor. Denna information är nödvändig för att nedströmsanvändarna skall 
vara trovärdiga i kundernas ögon och för att kraven i annan lagstiftning skall kunna 
uppfyllas. 

Dessutom kan användarna påverkas omedelbart av giftiga ämnen i varor, i synnerhet vid 
reparations- och underhållsarbeten samt återvinning. Detta ändringsförslag gynnar också de 
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små och medelstora företagen med tanke på att de har det särskilt svårt att få information 
från leverantörerna i jämförelse med de stora företagen.

För närvarande återvinns och återanvänds alltmer byggnadsmaterial för att användas till 
byggnadsverk, vilket i hög grad bidrar till en hållbar utveckling. Återvunnet material kan 
emellertid innehålla mycket farliga ämnen och byggföretagen måste kunna få information om 
detta. Varken IPPC-direktivet (96/61/EG) eller direktivet om byggprodukter (89/106/EEG) 
garanterar en säker användning av farliga kemiska ämnen eller att användarna får 
tillräckligt med information.

Den föreslagna halten på 0,1 procent ligger i linje med klassificeringsgränserna i det 
befintliga direktivet om klassificering av farliga preparat (1999/45/EEG).

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 1011
ARTIKEL 30B (ny)

Artikel 30b
 Skyldighet att vidarebefordra information 

om farliga ämnen som ingår i varor
Alla tillverkare, importörer eller 
distributörer av varor skall tillhandahålla 
information till alla nedströmsanvändare  
om det i varan ingår ett ämne som uppfyller 
de klassificeringskriterier för farliga 
ämnen som fastställs i direktiv 67/548, om 
ämnet ingår i en halt på minst 0,1 % i ett 
homogent parti av varan och om denna 
information begärs individuellt av kunden. 
Leverantören av varan skall informera 
kunden skriftligen inom åtta dagar.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag som överensstämmer med ändringsförslaget till artikel 30a (ny).

För att bestämmelserna i REACH skall bli smidiga bör informationen om förekomsten av 
farliga ämnen inte ges automatiskt utan på kundens begäran.
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Ändringsförslag från Liam Aylward, Avril Doyle

Ändringsförslag 1012
ARTIKEL 31, INLEDNINGEN

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

Förutsatt att inte sådan konfidentiell 
information som avses i artikel 116 avslöjas 
skall en aktör i distributionskedjan för ett 
ämne eller en beredning vidarebefordra 
följande information till nästa aktör eller 
distributör uppåt i distributionskedjan:

Or. en

Motivering

Det måste finnas ett undantag för nedströmsanvändarens skyldighet att informera uppåt i 
distributionskedjan om det skulle innebära att konfidentiell information avslöjas om 
nedströmsanvändarens användning eller speciella användning av ett kemiskt ämne. Detta 
gäller till exempel om en nedströmsanvändare har identifierat en unik användning av ett 
kemiskt ämne och beslutar att registrera denna användning separat för att inte göra 
kemikalietillverkaren uppmärksam på denna speciella användning och för att skydda den så 
att inte tillverkaren för vidare informationen om denna typ av användning till 
nedströmsanvändarens konkurrenter.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 1013
ARTIKEL 31, STYCKE 1, LED A OCH B

a) Ny information om farliga egenskaper, 
oavsett vilka användningar som berörs.

a) Ny information om farliga egenskaper, 
oavsett vilka exponeringskategorier som 
berörs.

b) All annan information som kan ge 
anledning att ifrågasätta om de 
riskhanteringsåtgärder som anges i det 
tillhandahållna säkerhetsdatabladet är 
lämpliga; denna information skall endast 
vidarebefordras för identifierade 
användningar.

b) All annan information som kan ge 
anledning att ifrågasätta om de 
riskhanteringsåtgärder som anges i det 
tillhandahållna säkerhetsdatabladet är 
lämpliga; denna information skall endast 
vidarebefordras för identifierade 
exponeringskategorier.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag X till artikel 3.13a (ny).
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 1014
ARTIKEL 31A (ny)

Artikel 31a
Nedströmsanvändare som medverkat till att 
ta fram säkerhetsinformation skall 
vidarebefordra denna till alla mottagare, 
förutom enskilda konsumenter. 
Konsumenterna skall i sin tur få denna 
information via konsumentorganisationer 
eller konsumentverk. Tillverkarna skall 
svara inom 15 dagar och tillhandahålla 
begärd information.

Or. el

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att få korrekt information utan att lägga ytterligare 
bördor på konsumenterna och för att stärka organisationernas roll. Förfarandet blir 
direktare och lättfattligare än det nuvarande.

Ändringsförslag från Mary Honeyball, Karin Scheele, Anne Ferreira, Marie-Noëlle 
Lienemann

Ändringsförslag 1015
ARTIKEL 31A (ny)

Artikel 31a
Skyldighet att vidarebefordra information 

om ämnen i varor
Nedströmsanvändare som tillsätter ämnen 
eller beredningar i en vara för vilka det 
krävs ett säkerhetsdatablad och som 
därefter behandlar eller ytterligare 
bearbetar denna vara skall vidarebefordra 
säkerhetsdatabladet till varje mottagare av 
varan eller dess derivat. En konsument är 
inte en mottagare.
Konsumenter har rätt att begära 
information från tillverkare eller 
importörer om de ämnen som finns i en 
vara som dessa tillverkat eller importerat. 
Tillverkaren eller importören skall svara 
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inom 15 arbetsdagar.

Or. en

Motivering

Tillverkare av varor, återförsäljare och konsumenter bör ha möjlighet att få reda på om ett 
särskilt ämne finns i den färdiga varan för att vid behov kunna leta efter säkrare alternativ. 
Tidsfristen på femton dagar är fastställd i enlighet med standardtiden för svar i förordning 
nr 1049/2001 som innehåller bestämmelser om tillgång till gemenskapsinstitutionernas 
handlingar.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 1016
ARTIKEL 31A (ny)

Artikel 31a
Skyldighet att vidarebefordra information 

om ämnen i varor
Nedströmsanvändare som tillsätter ämnen 
eller beredningar i en vara för vilka det 
krävs ett säkerhetsdatablad och som 
därefter behandlar eller ytterligare 
bearbetar denna vara skall vidarebefordra 
säkerhetsdatabladet till varje mottagare av 
varan eller den bearbetade varan. 
Allmänheten är inte en mottagare.
Allmänheten har rätt att begära 
information från tillverkare eller 
importörer om de ämnen som finns i en 
vara som dessa tillverkat eller importerat. 
Tillverkaren eller importören skall svara 
inom 15 arbetsdagar.

Or. en

Motivering

Tillverkare av varor, återförsäljare och konsumenter bör ha möjlighet att få reda på om ett 
särskilt ämne finns i den färdiga varan för att vid behov kunna leta efter säkrare alternativ. 
Tidsfristen på femton dagar är fastställd i enlighet med standardtiden för svar i förordning 
nr 1049/2001 som innehåller bestämmelser om tillgången till gemenskapsinstitutionernas 
handlingar.
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Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 1017
ARTIKEL 31A (ny)

Artikel 31a
Skyldighet att vidarebefordra information 

om ämnen i varor
1. En aktör i distributionskedjan för ämnen 
och beredningar som i en vara tillsätter ett 
av de ämnen som avses i artikel 54 a–f skall 
meddela alla nedströmsanvändare och 
distributörer om detta.
2. Distributören av en vara skall om 
konsumenten begär det tillhandahålla 
information om närvaron i varan av 
sådana ämnen som avses i artikel 54 a–f.

Or. en

Motivering

Enligt kraven i REACH upphör informationen inom distributionskedjan från tillverkaren till 
nedströmsanvändaren när ett kemiskt ämne tillförs en vara. Genom detta ändringsförslag 
garanteras att aktörer längre ned i distributionskedjan för varor får information om närvaron 
av farliga kemikalier i dessa varor. Denna information  till tillverkare/användare av varorna 
behövs dessutom för att bestämmelserna i annan EG-lagstiftning (t.ex. direktivet om 
produktsäkerhet och leksaksdirektivet) skall kunna följas, för att användning av farliga 
kemikalier skall kunna förhindras och, vilket är viktigt, för att sådan information skall kunna 
vidarebefordras till konsumenterna.

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

Ändringsförslag 1018
ARTIKEL 32, RUBRIK

Arbetstagares tillgång till säkerhetsdatablad Arbetstagares tillgång till 
säkerhetsinformation

Or. it

Motivering

All information i säkerhetsdatabladet kan inte vara tillgänglig. Detta ändringsförslag hör 
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samman med andra ändringsförslag till artiklarna i avdelning IV: Information i 
distributionskedjan. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1019
ARTIKEL 33

Alla aktörer i distributionskedjan skall 
sammanställa all information som de 
behöver för att fullgöra sina skyldigheter 
enligt denna förordning och hålla den 
tillgänglig under minst tio år efter det att de 
senast tillverkade, importerade, levererade 
eller använde ämnet som sådant eller i en 
beredning. Alla aktörer i distributionskedjan 
skall på begäran utan dröjsmål lämna denna 
information eller göra den tillgänglig för en 
behörig myndighet i den medlemsstat i 
vilken de är etablerade eller till
kemikaliemyndigheten; detta skall dock inte 
påverka tillämpningen av avdelningarna II 
och VI.

Alla aktörer i distributionskedjan skall 
sammanställa all information som de 
behöver för att fullgöra sina skyldigheter 
enligt denna förordning och hålla den 
tillgänglig under minst fem år efter det att de 
senast tillverkade, importerade, levererade 
eller använde ämnet som sådant eller i en 
beredning. Alla aktörer i distributionskedjan 
skall på begäran utan dröjsmål lämna denna 
information eller göra den tillgänglig för 
kemikaliemyndigheten; detta skall dock inte 
påverka tillämpningen av avdelningarna II 
och VI.

Or. de

Motivering

Skyldigheten för företag att hålla all REACH-information tillgänglig under minst tio år efter 
det att de senast tillverkade, importerade, levererade eller använde något ämne innebär en 
tung byråkratisk belastning för små och medelstora företag. I stället för tio år bör det därför 
föreskrivas fem år för detta ändamål.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1020
ARTIKEL 34, RUBRIK, PUNKT 1 OCH PUNKT 1A (ny)

Nedströmsanvändares 
kemikaliesäkerhetsbedömningar
ochskyldigheten att tillämpa och 

rekommendera riskbegränsande åtgärder

Nedströmsanvändares bedömningar och 
skyldigheten att tillämpa och rekommendera 

riskbegränsande åtgärder

1. Nedströmsanvändare får tillhandahålla 
information för att hjälpa till att 
sammanställa registreringsunderlaget.

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 1021
ARTIKEL 34, PUNKT 1

1. Nedströmsanvändare får tillhandahålla 
information för att hjälpa till att 
sammanställa registreringsunderlaget.

1. Nedströmsanvändare får tillhandahålla 
information för att hjälpa till att 
sammanställa registreringsunderlaget. 
Informationen får lämnas in direkt till 
kemikaliemyndigheten. Bestämmelserna i 
avdelning III om gemensamt utnyttjande av 
data skall i tillämpliga delar gälla för 
nedströmsanvändare.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1022
ARTIKEL 34, PUNKT 2

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 
levererar ett ämne om sin användning av 
ämnet; denna användning skall då betraktas 

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör, nedströmsanvändare, distributör 
eller varje annan aktör i 
distributionskedjan som levererar ett ämne 
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som en identifierad användning. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan utarbeta ett 
exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning.

om sin användning av ämnet; denna 
användning skall då betraktas som en 
identifierad användning. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan utarbeta en 
exponeringsbedömning för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning. 
Denna punkt skall inte tillämpas på icke 
understödda användningar.

Or. en

Motivering

Leverantörerna bör inte ha skyldighet att godkänna alla användningar som identifierats av en 
nedströmsanvändare eller att utarbeta ett exponeringsscenario för en användning de inte 
understött.

Punkt 2 bör stämma med rubrik 16 för säkerhetsdatabladet (även del av det internationella 
harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier/säkerhetsdatablad).

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1023
ARTIKEL 34, PUNKT 2

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

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

I enlighet med artikel 3.26 får tillverkare, 
importörer eller nedströmsanvändare vägra 
att tillhandahålla ett exponeringsscenario.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget gör det klart att leverantörer bara i undantagsfall kan vägra att ge 
nedströmsanvändaren det nödvändiga exponeringsscenariet för en användning. Detta 
förtydligande är särskilt viktigt för små och medelstora företag eftersom det ger dem rättslig 
säkerhet och gör att de lättare kan beräkna kostnaderna. Ändringsförslaget skall ses 
tillsammans med den ändrade artikel 3.26.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 1024
ARTIKEL 34, PUNKT 2

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

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör, nedströmsanvändare, distributör 
eller varje annan aktör i
distributionskedjan som levererar ett ämne 
om sin användning av ämnet; denna 
användning skall då betraktas som en 
identifierad användning. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan utarbeta ett 
exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning.
Denna punkt skall inte tillämpas på icke 
godkända användningar.

Or. fr

Motivering

Leverantörerna bör inte ha skyldighet att godkänna alla användningar som identifierats av en 
nedströmsanvändare eller att utarbeta ett exponeringsscenario för en användning de inte 
godkänt.

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

Ändringsförslag 1025
ARTIKEL 34, PUNKT 2

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 



PE 357.820v01-00 102/119 AM\565932SV.doc

SV

levererar ett ämne om sin användning av 
ämnet; denna användning skall då betraktas 
som en identifierad användning. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan utarbeta ett 
exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning.

levererar ett ämne om sin användning av 
ämnet; denna användning skall då betraktas 
som en identifierad användning. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan förbereda
ett exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning.

Denna punkt skall inte tillämpas på icke 
avsedda användningar.

Or. it

Motivering

Leverantören bör inte vara skyldig att förutse exponeringsscenarier för icke avsedda 
användningar.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 1026
ARTIKEL 34, PUNKT 2

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

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 
levererar ett ämne om 
exponeringskategorier för ämnet; dessa 
kategorier skall då betraktas som 
identifierade kategorier. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan utarbeta de 
exponeringsscenarier som behövs för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 3.13a (ny).

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1027
ARTIKEL 34, PUNKT 2
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2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 
levererar ett ämne om sin användning av 
ämnet; denna användning skall då betraktas 
som en identifierad användning. 
Nedströmsanvändare skall lämna så mycket 
information att leverantören kan utarbeta ett 
exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning.

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

Or. de

Motivering

Står i samband med det ändringsförslag som hänför sig till artikel 34.1a.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Ändringsförslag 1028
ARTIKEL 34, PUNKT 2

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

2. Nedströmsanvändare skall ha rätt att 
skriftligen underrätta den tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare som 
levererar ett ämne om sin användning av 
ämnet; denna användning skall då betraktas 
som en identifierad användning i den 
bemärkelse som avses i artiklarna 3.25 och 
3.30. Nedströmsanvändare skall lämna så 
mycket information att leverantören kan 
utarbeta ett exponeringsscenario för 
nedströmsanvändarens användning i sin 
kemikaliesäkerhetsbedömning.
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Or. de

Motivering

En användare måste kunna ange en eller flera ytterligare användnings- och 
exponeringskategorier för sin leverantör. Användnings- och exponeringskategorierna bör 
utgöra grunden för informationsgången utmed förädlingskedjan. Användnings- och 
exponeringskategorierna är det huvudsakliga medlet för strukturerad överföring av 
information om riskhanteringsåtgärder, målvärden för exponeringen (t.ex. DNEL, PNEC) och 
användningsbetingelserna utmed förädlingskedjan. De är till hjälp för dem som verkar inom 
förädlingskedjan och till nytta då det skall sammanställas säkerhetsdatablad för nästa aktör 
inom denna kedja.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1029
ARTIKEL 34, PUNKT 4

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

4. Nedströmsanvändare av ett ämne – som 
sådant eller i en beredning – skall för alla 
användningar som inte uppfyller de villkor 
som beskrivs i en användnings- eller 
exponeringskategori som meddelats dem i 
ett säkerhetsdatablad utarbeta ett eget 
säkerhetsdatablad enligt bilaga Iaa, där det 
tas hänsyn till denna avvikande 
användning och skall då hänföra denna 
avvikande användning till någon 
användnings- och exponeringskategori
enligt bilaga Iaa.

Nedströmsanvändare som genomför eller 
rekommenderar ett exponeringsscenario 
som omfattar åtminstone de villkor som 
beskrivs i det exponeringsscenario som
meddelats dem, behöver inte utarbeta 
någon kemikaliesäkerhetsrapport.
Nedströmsanvändarna behöver inte 
utarbeta någon kemikaliesäkerhetsrapport i 
något av följande fall:
a) Om ett säkerhetsdatablad inte behöver 
tillhandahållas med ämnet.
b) Om deras leverantör inte behöver 
utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport.

Or. de
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Motivering

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

Ändringsförslag från Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Ändringsförslag 1030
ARTIKEL 34, PUNKT 4

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

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

Nedströmsanvändare som genomför eller 
rekommenderar ett exponeringsscenario som 
omfattar åtminstone de villkor som beskrivs 
i det exponeringsscenario som meddelats 
dem, behöver inte utarbeta någon 
kemikaliesäkerhetsrapport.

Nedströmsanvändare som genomför eller 
rekommenderar ett exponeringsscenario som 
omfattar åtminstone de villkor som beskrivs 
i de användnings- och 
exponeringskategorier som meddelats dem, 
behöver inte utarbeta någon 
kemikaliesäkerhetsrapport.

Nedströmsanvändarna behöver inte utarbeta 
någon kemikaliesäkerhetsrapport i något av 
följande fall:

Nedströmsanvändarna behöver inte utarbeta 
någon kemikaliesäkerhetsrapport i något av 
följande fall:

a) Om ett säkerhetsdatablad inte behöver 
tillhandahållas med ämnet.

a) Om ett säkerhetsdatablad inte behöver 
tillhandahållas med ämnet.

b) Om deras leverantör inte behöver utarbeta 
en kemikaliesäkerhetsrapport.

b) Om deras leverantör inte behöver utarbeta 
en kemikaliesäkerhetsrapport.

Or. de

Motivering

En användare måste kunna ange en eller flera ytterligare användnings- och 
exponeringskategorier för sin leverantör. Användnings- och exponeringskategorierna bör 
utgöra grunden för informationsgången utmed förädlingskedjan. Användnings- och 
exponeringskategorierna är det huvudsakliga medlet för strukturerad överföring av 
information om riskhanteringsåtgärder, målvärden för exponeringen (t.ex. DNEL, PNEC) och 
användningsbetingelserna utmed förädlingskedjan. De är till hjälp för dem som verkar inom 
förädlingskedjan och till nytta då det skall sammanställas säkerhetsdatablad för nästa aktör 
inom denna kedja.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1031
ARTIKEL 34, PUNKT 4, STYCKE 1

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

4. Nedströmsanvändare av ett ämne – som 
sådant eller i en beredning – skall utarbeta 
en kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet med 
bilaga XI för alla användningar i mängder 
på 1 ton eller mer per år och per ämne som 
inte uppfyller de villkor som beskrivs i det 
exponeringsscenario som meddelats dem i 
ett säkerhetsdatablad.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras lika behandling av registranter och 
nedströmsanvändare med avseende på användningar som måste inbegripas i 
kemikaliesäkerhetsbedömningen som – med tanke på att förfarandet bör vara smidigt – bara 
bör krävas för användningar i mängder på 1 ton eller mer per år.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1032
ARTIKEL 34, PUNKT 4, STYCKE 3

Nedströmsanvändarna behöver inte utarbeta 
någon kemikaliesäkerhetsrapport i något av 
följande fall:

Nedströmsanvändarna behöver inte utarbeta 
någon kemikaliesäkerhetsrapport i något av 
följande fall:

a) Om ett säkerhetsdatablad inte behöver 
tillhandahållas med ämnet.

a) Om ett säkerhetsdatablad inte behöver 
tillhandahållas med ämnet.

b) Om deras leverantör inte behöver utarbeta 
en kemikaliesäkerhetsrapport.

b) Om deras leverantör inte behöver utarbeta 
en kemikaliesäkerhetsrapport.

ba) Under en femårsperiod för användning 
för produkt- och processinriktad forskning 
och utveckling, förutsatt att de till 
kemikaliemyndigheten överlämnar den 
information som fastställs i artikel 35 
tillsammans med en förteckning över 
mottagare eller användare, om sådana 
finns, samt den beräknade mängd de 
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använder för sin produkt- och 
processinriktade forskning och utveckling.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör det möjligt för nedströmsanvändare som utför produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling att dra nytta av undantaget från kravet att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning för denna användning genom att inkludera lite mer 
information, vilket inte är svårt att ta fram, i den rapport de måste sända till 
kemikaliemyndigheten för denna användning i enlighet med artikel 35. (Hör samman med 
ändringsförslagen till artikel 3.22, artikel 4 a och artikel 7 från samma ledamot.)

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1033
ARTIKEL 34, PUNKT 5

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

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

a) i det tillhandahållna 
säkerhetsdatabladet, eller
b) i nedströmsanvändarens egen 
kemikaliesäkerhetsbedömning. 

Or. de

Motivering

Ändringarna står i samband med det ovannämnda ändringsförslaget som hänför sig till 
artikel 34.4.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1034
ARTIKEL 34, PUNKT 6

6. Nedströmsanvändare skall hålla sin 
kemikaliesäkerhetsrapport tillgänglig och 
uppdaterad.

6. Nedströmsanvändare skall hålla sitt
säkerhetsdatablad tillgängligt och 
uppdaterat.
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Or. de

Motivering

Ändringarna står i samband med det ovannämnda ändringsförslaget som hänför sig till 
artikel 34.4.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1035
ARTIKEL 34, PUNKT 7

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

utgår

Or. de

Motivering

Ändringarna står i samband med det ovannämnda ändringsförslaget som hänför sig till 
artikel 34.4.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 1036
ARTIKEL 35

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

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

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

2. Den information som vidarebefordras av 
nedströmsanvändaren skall omfatta följande 
uppgifter i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
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med artikel 108: med artikel 108:
a) Nedströmsanvändarens namn och 
kontaktuppgifter.

a) Nedströmsanvändarens namn och 
kontaktuppgifter.

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

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

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

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

d) Tillverkarens eller importörens namn om 
detta är känt. 

d) Tillverkarens eller importörens namn om 
detta är känt. 

e) En kortfattad och allmän beskrivning av 
användningen.

e) En kortfattad och allmän beskrivning av 
exponeringskategorin eller 
exponeringskategorierna.

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

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

3. Nedströmsanvändaren skall utan dröjsmål 
uppdatera denna information om den ändras 
efter det att den vidarebefordrats enligt 
punkt 1.

3. Nedströmsanvändaren skall utan dröjsmål 
uppdatera denna information om den ändras 
efter det att den vidarebefordrats enligt 
punkt 1.

4. Om nedströmsanvändarens klassificering 
skiljer sig från leverantörens skall 
nedströmsanvändaren underrätta 
kemikaliemyndigheten om detta, i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108.

4. Om nedströmsanvändarens klassificering 
skiljer sig från leverantörens skall 
nedströmsanvändaren underrätta 
kemikaliemyndigheten om detta, i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108.

5. Om nedströmsanvändaren använder ett 
ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mindre mängder än 1 ton per år behöver 
information inte delges enligt punkterna 1-4.

5. Om nedströmsanvändaren använder ett 
ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mindre mängder än 10 ton per år behöver 
information inte delges enligt punkterna 1-4.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag X till artikel 3.13a (ny). Se motiveringen till 
ändringsförslag X till artikel 2.1.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1037
ARTIKEL 35, RUBRIK
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Nedströmsanvändares skyldighet att delge 
information

Nedströmsanvändares skyldighet att delge 
kemikaliemyndigheten information

Or. de

Motivering

Står i samband med det ändringsförslag som hänför sig till artikel 34.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1038
ARTIKEL 35, PUNKT 1

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

1. Innan en annan användning än vad som 
uppgivits i en användnings- och 
exponeringskategori som har utvärderats av 
tillverkaren eller importören inleds skall 
anmälan om detta lämnas in till
kemikaliemyndigheten.

Or. de

Motivering

Står i samband med det ändringsförslag som hänför sig till artikel 34.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Ändringsförslag 1039
ARTIKEL 35, PUNKT 1

1. Innan en nedströmsanvändare inleder en 
viss användning av ett ämne som har 
registrerats av en aktör längre upp i 

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

distributionskedjan i enlighet med artikel 5 
eller 16 skall nedströmsanvändaren delge 
kemikaliemyndigheten den information som 
anges i punkt 2 i denna artikel, om det 
säkerhetsdatablad som tillhandahålls 
nedströmsanvändaren omfattar 
användnings- och exponeringskategorier
och nedströmsanvändarens användning av 
ämnet skiljer sig från dessa användnings-
och exponeringskategorier.

Or. de

Motivering

Användnings- och exponeringskategorierna är det huvudsakliga medlet för strukturerad 
överföring av information om riskhanteringsåtgärder, målvärden för exponeringen (t.ex. 
DNEL, PNEC) och användningsbetingelserna utmed förädlingskedjan. De är till hjälp för 
dem som verkar inom förädlingskedjan och till nytta då det skall sammanställas 
säkerhetsdatablad för nästa aktör inom denna kedja.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1040
ARTIKEL 35, PUNKT 2, LED B

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

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

Or. de

Motivering

Står i samband med det ändringsförslag som hänför sig till artikel 34.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1041
ARTIKEL 35, PUNKT 2, LED E

e) En kortfattad och allmän beskrivning av 
användningen.

e) En kortfattad och allmän beskrivning av 
användningen, också med de användnings-
och exponeringskategorier som avses i 



PE 357.820v01-00 112/119 AM\565932SV.doc

SV

bilaga Iaa.

Or. de

Motivering

Står i samband med det ändringsförslag som hänför sig till artikel 34.

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 1042
ARTIKEL 35, PUNKT 2, LED F

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

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

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

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 1043
ARTIKEL 35, PUNKT 5

5. Om nedströmsanvändaren använder ett 
ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mindre mängder än 1 ton per år behöver 
information inte delges enligt punkterna 1-4.

5. Om nedströmsanvändaren använder ett 
ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mindre mängder än 1 ton per år behöver 
information inte delges enligt punkterna 1-4,
undantaget ämnen med mycket hög 
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farlighetsgrad.

Or. nl

Motivering

Ämnen med mycket hög farlighetsgrad måste riskbedömas också om de importeras i mindre 
mängder än 1 ton per år. Dessa ämnen med mycket hög farlighetsgrad kan också i små 
mängder vålla avsevärd skapa på miljö och folkhälsa. (Paket prioritet Blokland).

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

Ändringsförslag 1044
ARTIKEL 35A (ny)

Artikel 35a
Skyldighet för små och medelstora företag 

nedåt i distributionskedjan att 
vidarebefordra information

1. Innan en nedströmsanvändare inleder en 
viss användning av ett ämne som har 
registrerats av en aktör längre upp i 
distributionskedjan i enlighet med artikel 5 
eller 16 skall nedströmsanvändaren delge 
kemikaliemyndigheten den information 
som anges i punkt 2 i denna artikel, om det 
säkerhetsdatablad som tillhandahålls 
nedströmsanvändaren omfattar ett 
exponeringsscenario och 
nedströmsanvändarens användning av 
ämnet inte uppfyller de villkor som anges i 
detta exponeringsscenario.
2. Nedströmsanvändaren skall delge 
kemikaliemyndigheten följande
information i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet 
med artikel 108:
a) Sitt namn och sina kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets beteckning i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
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d) Tillverkarens eller importörens namn, 
om detta är känt.
e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
3. Om kemikaliemyndigheten anser att 
ytterligare och mer ingående försök på 
ryggradsdjur eller andra undersökningar 
är lämpliga skall den utnyttja befintliga 
undersökningar eller ålägga den 
medlemsstat som företaget tillhör att se till 
att undersökningen genomförs. Alla 
resultat som är till nytta för 
kemikaliemyndighetens 
säkerhetsbedömning skall vidarebefordras 
till kemikaliemyndigheten.
4. Om resultaten av de undersökningar som 
kemikaliemyndigheten utnyttjat eller låtit 
genomföra är negativa skall 
kemikaliemyndigheten meddela den 
sökande och den stat denne tillhör i syfte 
att stoppa användningen.
5. Nedströmsanvändaren skall utan 
dröjsmål uppdatera denna information om 
den ändras efter det att den 
vidarebefordrats enligt punkt 1.
6. Om nedströmsanvändarens 
klassificering skiljer sig från leverantörens 
skall nedströmsanvändaren underrätta 
kemikaliemyndigheten om detta i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108.
7. Om nedströmsanvändaren använder ett 
ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mindre mängder än 1 ton per år behöver 
information inte delges enligt 
punkterna 1-4.

Or. it

Motivering

Ad hoc-förfarande för att göra det möjligt för ett litet eller medelstort företag att registrera 
den identifierade egna användningen och samtidigt skydda sina företagshemligheter.
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Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato

Ändringsförslag 1045
ARTIKEL 35A (ny)

Artikel 35a
Förfarande för obligatorisk 

vidarebefordran av information till små 
och medelstora företag

1. Om nedströmsanvändaren är ett litet 
eller medelstort företag i den mening som 
avses i artikel 3.30 i denna förordning skall 
det förfarande för vidarebefordran av 
information som fastställs i artikel 35 
tillämpas, med undantag av punkt 2 f och 
punkterna 3, 4 och 5.
2. Ytterligare fördjupade försök på 
ryggradsdjur och ryggradslösa djur som är 
nödvändiga enligt kemikalimyndighetens 
bedömning skall kemikaliemyndigheten ta 
fram genom att utnyttja befintliga 
undersökningar.
3. Om de undersökningar som avses i 
föregående punkt inte redan finns skall 
kemikaliemyndigheten ålägga den 
medlemsstat där företaget har sitt säte att 
genomföra undersökningen. Resultat som 
är användbara för säkerhetsbedömningen 
skall meddelas företaget så snart 
undersökningarna slutförts.
4. Kemikaliemyndigheten skall så snart 
som möjligt meddela den sökande (det lilla 
eller medelstora företaget) och 
medlemsstaten där företaget har sitt säte 
om resultaten av undersökningarna är 
negativa, i syfte att stoppa användningen av 
det ämne som testats.
5. Nedströmsanvändaren skall utan 
dröjsmål uppdatera denna information om 
den ändras efter det att den 
vidarebefordrats enligt punkt 1.
6. Om nedströmsanvändarens 
klassificering skiljer sig från leverantörens 
skall nedströmsanvändaren underrätta 
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kemikaliemyndigheten om detta i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 108.
7. Om nedströmsanvändaren använder ett 
ämne, som sådant eller i en beredning, i 
mindre mängder än 1 ton per år behöver 
information inte delges enligt 
punkterna 1-4.

Or. it

Motivering

Ett ad hoc-förfarande för små och medelstora företag bör införas för att se till att registrering 
av en identifierad egen användning kan äga rum utan att företagshemligheter avslöjas. 
Härigenom undviks risken för illojal konkurrens mellan användare högt upp i 
distributionskedjan och nedströmsanvändare.

Ändringsförslaget hör samman med ändringsförslaget till artikel 3.29a från samma ledamot.


