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

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

Ändringsförslag från Guido Sacconi och Chris Davies

Ändringsförslag 594
ARTIKEL 52

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

Syftet med denna avdelning är att sörja för 
att ämnen med farliga egenskaper i mån av 
möjlighet ersätts med säkrare alternativa 
ämnen eller tekniker. Om inga sådana 
alternativ finns tillgängliga, och om de 
sociala fördelarna uppväger riskerna med 
användningen av sådana ämnen, är syftet 
med denna avdelning att se till att 
användningen av ämnen med särskilt 
farliga egenskaper kontrolleras på ett 
adekvat sätt och att utvecklingen av 
alternativa ämnen uppmuntras.

Or. en
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Motivering

Revidering av ändringsförslag 50 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 595
ARTIKEL 52

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

Syftet med denna avdelning är att sörja för 
att de risker som ämnen med farliga 
egenskaper ger upphov till kontrolleras på 
ett adekvat sätt. Närhelst det är möjligt skall
dessa ämnen ersättas med lämpliga 
alternativa ämnen eller tekniker. Denna 
avdelning grundas på principen att det är 
tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som bär ansvaret för 
att de ämnen som de tillverkar, släpper ut 
på marknaden, importerar eller använder 
inte har några skadliga hälso- och 
miljöeffekter. Bestämmelserna i 
förordningen bygger på 
försiktighetsprincipen.

Or. en

Motivering

Tonvikten på den inre marknaden måste utgå. Reach-förordningen innehåller redan en 
klausul om fri rörlighet (artikel 125) som utgår från EG-fördragets rättsliga grund för den 
inre marknaden. Syftet med denna specifika avdelning är att tillåta användningen av 
kemikalier trots att man vet att de är skadliga. Försiktighetsprincipen nämns i de allmänna 
bestämmelserna om Reach men det är särskilt viktigt att den ingår i bestämmelserna om 
tillstånd.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 596
ARTIKEL 52

Syftet med denna avdelning är att sörja för 
en väl fungerande inre marknad samtidigt 
som det garanteras att de risker som ämnen 
med farliga egenskaper ger upphov till 

Syftet med denna avdelning är att sörja för 
att ämnen med farliga egenskaper i mån av 
möjlighet ersätts med lämpliga alternativa 
ämnen eller tekniker eller att sådana 
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kontrolleras på ett adekvat sätt och att 
dessa ämnen ersätts med lämpliga
alternativa ämnen eller tekniker.

alternativ utvecklas.

Or. en

Motivering

Syftet med tillståndskraven är i första hand att tillhandahålla en hög hälso- och 
miljöskyddsnivå, inte att se till att den inre marknaden fungerar. Det senare syftet är 
gemensamt för all EU-lagstiftning men berör inte någon enskild bestämmelse i Reach.

Tillståndskraven kan endast tillhandahålla en hög skyddsnivå genom att främja att ämnen 
med farliga egenskaper ersätts med lämpliga alternativ. Genom att hålla fast vid begreppet 
“adekvat kontroll” stöder man den fortsatta användningen spridningen av farliga ämnen 
oberoende av såväl deras socioekonomiska betydelse som tillgången till säkrare alternativ.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 597
ARTIKEL 52

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

Syftet med denna avdelning är i första hand 
att sörja för att ämnen med farliga 
egenskaper i mån av möjlighet ersätts med 
säkrare alternativa ämnen eller tekniker. 
Om inga sådana alternativ finns 
tillgängliga, men de sociala fördelarna 
uppväger riskerna med användningen av 
sådana ämnen, är syftet med denna 
avdelning i andra hand att se till att 
användningen av ämnen med särskilt 
farliga egenskaper kontrolleras på ett 
adekvat sätt och, i tredje hand, att 
alternativ utarbetas.

Or. en

Motivering

Förebyggande åtgärder är bättre än avhjälpande åtgärder. Substitution bör gå före ”adekvat 
kontroll” i linje med gällande lagstiftning om arbetstagarnas säkerhet, biocider och vissa 
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Om man ger företräde åt ”adekvat 
kontroll” skulle det innebära att mycket farliga ämnen skulle fortsättningsvis kunna användas 
och avges även om de socioekonomiska fördelarna därav vore små eller säkrare alternativ 
skulle finnas tillgängliga. Substitution skall gälla först och därefter kontroller, om 
substitution inte är möjligt och ämnet medför betydande socioekonomiska fördelar.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 598
ARTIKEL 52A (ny)

Artikel 52a
Substitution bör övervägas först i slutet av 
förfarandet, efter det att 
kemikaliemyndigheten har gjort en 
bedömning.

Or. en

Motivering

Detta för att förtydliga att substitution kommer i slutet av förfarandet och är inte något att 
inleda med. Nya ämnen bör uppfylla samma krav som de som byts ut.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 599
ARTIKEL 53, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. En tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare får inte släppa ut ett 
ämne på marknaden för en användning eller 
själv använda det om ämnet är upptaget i 
bilaga XIII; detta är emellertid tillåtet

1. En tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare får inte släppa ut ett 
ämne på marknaden eller exportera det för 
en användning eller själv använda det om 
ämnet är upptaget i bilaga XIII; detta är 
emellertid tillåtet

Or. en

Motivering

Dessa bestämmelser bör även gälla för EU-företag som tillverkar ett ämne men som istället 
för att släppa ut det på marknaden exporterar det direkt.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Dorette Corbey

Ändringsförslag 600
ARTIKEL 53, PUNKT 1, LED B

b) om den användning för vilken ämnet utgår



AM\565935SV.doc 5/88 PE 357.823v01-00

SV

släpps ut på marknaden – som sådant, eller 
ingående i en beredning eller vara – eller 
tillverkarens, importörens eller 
nedströmsanvändarens egen användning 
av ämnet har undantagits från 
tillståndskravet i bilaga XIII i enlighet med 
artikel 55.2, eller

Or. en

Motivering

Inga allmänna undantag från tillståndskraven bör tillåtas eftersom detta skulle innebära att 
tillstånd ges utan att en bedömning görs i varje enskilt fall om såväl för- och nackdelarna 
med en sådan användning som den eventuella tillgången till alternativ. Därmed faller tre av 
tillståndskravets avsedda grundbultar: substitution när alternativ finns tillgängliga, 
motivering för fortsatt användning och insyn i beslutsfattandet (Carl Schlyter med flera).

Detta är i överensstämmelse med ändringsförslagen (genom vilka man föreslår att stryka 
artikel 55 punkterna 2, 4b och 1e) för att undvika att undantag medges för vissa 
användningar och se till att tillståndsförfarandet utgör den övergripande ramen för att säkra 
att samtliga ämnen med farliga egenskaper uppfyller tillståndskraven (Dorette Corbey).

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

Ändringsförslag 601
ARTIKEL 53, PUNKT 2A (ny)

2a) Import och utsläppande på marknaden 
av varor som innehåller ämnen som ingår i 
bilaga XIII skall anses utgöra en 
användning av detta ämne.

Or. en

Motivering

Tillståndskraven måste även gälla för varor, inte bara för ämnen. Varuimportörer måste ha 
samma skyldigheter, och kraven på dem får inte vara lägre, eftersom ämnena ingår i varorna. 
Om man underlåter att korrigera denna situation skulle det innebära ett allvarligt hot mot 
hälso- och miljöskyddet och mot specifika industrisektorers konkurrenskraft (Jonas Sjöstedt).

Reach-förslaget anger inte bestämmelser om importerade varor som innehåller särskilt 
farliga ämnen för vilka tillstånd krävs. Varuimportörer måste ha samma skyldigheter som 
andra EU-tillverkare för att man skall kunna skydda människors hälsa och miljön på ett 
effektivt sätt. Om man underlåter att korrigera denna situation skulle det innebära ett 
allvarligt hot mot hälso- och miljöskyddet och mot specifika industrisektorers konkurrenskraft 
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(Carl Schlyter med flera).

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer och Anne Laperrouze

Ändringsförslag 602
ARTIKEL 53, PUNKT 4

4. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla 
användning av ämnen i vetenskaplig 
forskning och utveckling eller i produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling i 
mindre mängder än 1 ton per år.

4. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla 
användning av ämnen i vetenskaplig 
forskning och utveckling eller i produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling.

Or. en

Motivering

Ämnen som används i vetenskaplig forskning och utveckling bör undantas eftersom Reach-
förordningen endast bör gälla för ämnen som tillverkas för att placeras på gemenskapens 
marknad. Ämnen som används i produkt- och processinriktad forskning och utveckling bör 
inte begränsas till 1 ton. Detta skulle hämma innovationer.

Vetenskaplig forskning och utveckling bör inte omfattas eftersom Reach-förordningen bör 
endast bör gälla för ämnen som tillverkas för att placeras på gemenskapens marknad. Ämnen 
som används i produkt- och processinriktad forskning och utveckling bör inte begränsas till 
1 ton eftersom detta innebär en begränsning av den mängd som kan behövas i experimentsyfte 
och för att nå resultat (Anne Laperrouze).

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 603
ARTIKEL 53, PUNKT 4

4. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla 
användning av ämnen i vetenskaplig 
forskning och utveckling eller i produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling i 
mindre mängder än 1 ton per år.

4. Punkterna 1 och 2 skall inte gälla 
användning av ämnen i vetenskaplig 
forskning och utveckling eller i produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling i 
de mängder som behövs för att bedriva 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling.

Or. de
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Motivering

De ämnen som används inom ramen för produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling får inte begränsas till högst 1 ton. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 604
ARTIKEL 53, PUNKT 5, INLEDNINGEN

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

Punkterna 1 och 2 skall inte gälla följande 
användningar av ämnen, under 
förutsättning att dessa innehåller moment 
som erbjuder ett skydd som är i nivå med 
eller överstiger det som fastställs i 
avdelning VII:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar sikte på de olika regleringsnivåer som gäller för förteckningen över 
undantag enligt artikel 53.5 och fastställer att tillståndsförfarandet skall utgöra den 
gemensamma normen för dessa.

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

Anne Laperrouze och Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 605
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED A

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

utgår

Or. en

Motivering

Beträffande kommissionens förslag a–f: dessa ämnen bör helt undantas från 
Reach-förordningen, se artikel 2.

Detta ändringsförslag hör ihop med ändringsförslagen till artiklarna 2, 4 och 8.
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Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 606
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED A

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

a) Användning som aktiva växtskyddsmedel 
enligt direktiv 91/414/EEG.

Or. en

Motivering

Det är av grundläggande betydelse att tillståndsförfarandet för Reach är rigoröst. Bara 
genom ett sådant kan företag uppmuntras att utveckla lösningar för att hitta alternativ till 
ämnen med farliga egenskaper. Denna förteckning över undantag är oacceptabel. Om det 
finns sakliga skäl att tillåta användningen av ett ämne kan tillstånd för detta ges.

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

Anne Laperrouze och Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 607
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED B

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

utgår

Or. en

Motivering

Beträffande kommissionens förslag a–f: dessa ämnen bör helt undantas från 
Reach-förordningen, se artikel 2.

Detta ändringsförslag hör ihop med ändringsförslagen till artiklarna 2, 4 och 8.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 608
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED B

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

b) Användning som aktiva biocidprodukter 
enligt direktiv 98/8/EG.
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Or. en

Motivering

Det är av grundläggande betydelse att tillståndsförfarandet för Reach är rigoröst. Bara 
genom ett sådant kan företag uppmuntras att utveckla lösningar för att hitta alternativ till 
ämnen med farliga egenskaper. Denna förteckning över undantag är oacceptabel. Om det 
finns sakliga skäl att tillåta användningen av ett ämne kan tillstånd för detta ges.

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

Anne Laperrouze och Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 609
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED C

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

utgår

Or. en

Motivering

Beträffande kommissionens förslag a–f: dessa ämnen bör helt undantas från 
Reach-förordningen, se artikel 2.

Detta ändringsförslag hör ihop med ändringsförslagen till artiklarna 2, 4 och 8.

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

Jonas Sjöstedt, Anne Laperrouze och Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 610
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED D

d) Användning som livsmedelstillsatser 
enligt direktiv 89/107/EEG.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen ovan.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, 
Miroslav Mikolášik, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Anne Laperrouze och Dagmar Roth-Behrendt 

Ändringsförslag 611
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED E

e) Användning som fodertillsatser enligt 
direktiv 70/524/EEG.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen ovan.

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

Anne Laperrouze och Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 612
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED F

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

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen ovan.

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

Ändringsförslag 613
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED G

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

utgår

Or. en
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Motivering

Det är av grundläggande betydelse att tillståndsförfarandet för Reach är rigoröst. Bara 
genom ett sådant kan företag uppmuntras att utveckla lösningar för att hitta alternativ till 
ämnen med farliga egenskaper. Denna förteckning över undantag är oacceptabel. Om det 
finns sakliga skäl att tillåta användningen av ett ämne kan tillstånd för detta ges 
(Jonas Sjöstedt).

Intermediärer som uppfyller kriterierna för ämnen med farliga egenskaper kan få allvarliga 
negativa effekter och bör därför inte undantas från tillståndskraven (Carl Schlyter med flera).

Det är viktigt att ta i beaktande många olika användningar av ifrågavarande kemikalier, 
särskilt då det är fråga om lagstiftning som inte behandlar ämnenas miljöpåverkan utan 
också möjliga källor för avgivning och exponering. Exempelvis bör den klausul som gör det 
möjligt att undanta  vissa isolerade intermediärer från tillståndskraven strykas eftersom 
utsläppen kan vara mycket stora under transporten till eller från platsen där de skall 
användas (artikel 53.5 g) (Frédérique Ries med flera).

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 och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 614
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED G

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

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

Or. it

Motivering

Specificering om att man med isolerade intermediärer som transporteras även avser sådana 
som tillverkas eller importeras i mängder på mer än 1 000 ton per år. Detta ändringsförslag 
är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 615
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED H

h) Användning som motorbränsle enligt 
Europaparlamentets och rådets 

utgår
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direktiv 98/70/EG.

Or. en

Motivering

Det är av grundläggande betydelse att tillståndsförfarandet för Reach är rigoröst. Bara 
genom ett sådant kan företag uppmuntras att utveckla lösningar för att hitta alternativ till 
ämnen med farliga egenskaper. Denna förteckning över undantag är oacceptabel. Om det 
finns sakliga skäl att tillåta användningen av ett ämne kan tillstånd för detta ges (Jonas 
Sjöstedt).

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt och Werner Langen

Ändringsförslag 616
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED I

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

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen ovan.

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

Werner Langen och Anne Laperrouze

Ändringsförslag 617
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED IA (nytt)

ia) Ämnen som inte omfattas av 
registreringen.

Or. en

Motivering

Nytt led ia: tillståndsförfarandet bör begränsas till att endast omfatta registrerade ämnen. 
Undantag som gäller för registreringen bör därför även gälla för godkännande.
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The authorisation procedure should be restricted to registered substances. Substances 
exempted from registration should also therefore be exempted from the authorisation 
requirement.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 618
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED IA (nytt)

ia) Användning av mineraler, malmer, 
koncentrat och legeringar under transport 
till eller bearbetning vid anläggningar som 
regleras enligt direktiv 96/61/EG  och som 
även omfattas av gemenskapslagstiftning 
till skydd för de anställdas och 
allmänhetens hälsa, med undantag för 
ämnen som är föremål för särskild 
kemikaliereglering.

Or. en

Motivering

Ores, concentrates and alloys that do not pose a risk to public health or the environment 
should be exempt from the registration and authorisation requirements. Because of their 
natural occurrence neither registration nor authorisation would impact on the presence or 
level of substances of concern in minerals. Simply removing them from the registration 
requirements would not alleviate the administrative burden as, under the current draft, an 
exemption from registration does not automatically result in an exemption from authorisation.

Ändringsförslag från John Bowis och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 619
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED IA (nytt)

ia) Användning av metaller, inklusive 
legeringar, i massiv form i enlighet med 
undantagen från märkning enligt direktiv 
67/548/EEG, bilaga VI nr. 8.3 och 9.3.

Or. en

Motivering

Most metals and alloys in the 'massive form', as opposed to powdered form for example, pose 
limited risk because of their nature. They should therefore be eligible for assessment via a 
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simplified procedure unless there are indications of potential risks that justify more detailed 
evaluation. The vast number of uses of metals, particularly in the form of alloys (around 
30,000), could overwhelm the authorisation process without a simplified system.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 620
ARTIKEL 53, PUNKT 5, LED IA (NYTT)

ia) Användning i batterier inom 
tillämpningsområdet för 
direktiv 91/157/EG.

Or. de

Motivering

Användning av ämnen i batterier regleras redan avdelning VIII i direktiv 91/157/EG. Därför 
skall sådan användning undantas från tillståndsförfarandet.

Ändringsförslag från Frédérique Ries, Chris Davies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund och 
Riitta Myller

Ändringsförslag 621
ARTIKEL 53, PUNKT 5, STYCKE 1A (nytt)

Under förutsättning att dessa åtgärder gör 
kontroller möjliga som är minst lika strikta 
som de som fastställs i avdelning VII.

Or. en

Motivering

It is important to consider a wide range of uses of the chemicals concerned, in particular 
covering those pieces of legislation that do not examine the environmental impacts of 
substances, but also covering other possible sources of release and exposure. For instance, 
the clause which renders isolated intermediates unable to be brought under authorisation 
should be removed, as emissions during transport on or off site may be very significant 
(Article 53(5)(g))

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 622
ARTIKEL 53, PUNKT 5A (ny)
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5a. En tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare kan utse en tredje
part som för berörd tillverkare, importör 
eller nedströmsanvändare tillgodoser 
kraven enligt denna avdelning.

Or. nl

Motivering

Detta ändringsförslag ser till man kan använda sig av en tredje part.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 623
ARTIKEL 53, PUNKT 5B (ny)

5b. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas 
på mineraler, malmer, koncentrat och 
legeringar om dessa ämnen transporteras 
till, eller bearbetas i anläggningar som 
omfattas av direktiv 96/61/EG.

Or. nl

Motivering

Mineraler, malmer koncentrat och legeringar undantas från tillståndskravet.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 624
ARTIKEL 53, PUNKT 6

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

utgår

a) Användning i kosmetiska produkter 
enligt direktiv 76/768/EEG.
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b) Användning i material som kommer i 
kontakt med livsmedel enligt 
direktiv 89/109/EEG.

Or. en

Motivering

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes two vital elements that 
authorisation was intended to introduce: justification for continued use and transparency of 
decision-making.

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

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

Ändringsförslag 625
ARTIKEL 53, PUNKT 6, INLEDNINGEN

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

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

Or. it

Motivering

Det finns inga kriterier för att definiera egenskaperna hos hormonstörande ämnen. 
Ytterligare kriterier utöver dem som avses i artikel 54 d och e bör fastställas på grundval av 
vetenskapliga bevis så att inget utrymme ges åt godtyckliga beslut. Dessutom har de ämnen 
som avses i led b redan undantagits genom ändringsförslaget till artikel 2. Vidare bör de 
ämnen som redan regleras genom särskilda bestämmelser (som integrerats på vederbörligt 
sätt) undantas från tillämpningsområdet för REACH. Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 
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Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato och 
Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 626
ARTIKEL 53, PUNKT 6, LED B

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

utgår

Or. it

Motivering

Det finns inga kriterier för att definiera egenskaperna hos hormonstörande ämnen. 
Ytterligare kriterier utöver dem som avses i artikel 54 d och e bör fastställas på grundval av 
vetenskapliga bevis så att inget utrymme ges åt godtyckliga beslut. Dessutom har de ämnen 
som avses i led b redan undantagits genom ändringsförslaget till artikel 2. Vidare bör de 
ämnen som redan regleras genom särskilda bestämmelser (som integrerats på vederbörligt 
sätt) undantas från tillämpningsområdet för REACH. Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd (Marcello Vernola med 
flera).

En följd av de föreslagna ändringarna i artikel 2 (Dagmar Roth-Behrendt).

Ändringsförslag från Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola och Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 627
ARTIKEL 53, PUNKT 7, INLEDNINGEN

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

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

Or. en

Motivering

Concentration limits should also be included for substances in articles.  The proposal’s 
discrimination against substances in articles is not justified by toxicological and eco-
toxicological criteria. Furthermore, unlike substances in preparations, exposure to 
substances in articles requires an extraction medium and thus exposure is further limited.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 
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Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini och Sergio Berlato

Ändringsförslag 628
ARTIKEL 53, PUNKT 7, LED A

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

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

Or. it

Motivering

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

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, 
Werner Langen och Anne Laperrouze

Ändringsförslag 629
ARTIKEL 53, PUNKT 7A (ny)

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

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget klargör att de beslut som redan fattats av EU:s ministerråd och 
Europaparlamentet på grundval av direktiv 76/769/EEG eller som i framtiden kommer att 
fattas av kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 130 (kommittéförfarandet) 
inte bör vara föremål för ytterligare diskussioner. Man bör inte överlåta åt kommissionen att 
besluta huruvida och i vilken utsträckning redan reglerade ämnen och användningar bör 
undantas. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning VII: tillstånd (Marcello Vernola med flera och Alessandro Foglietta 
med flera).

I den föreslagna nya artikel 53.8 klargörs att de beslut som redan fattats av ministerrådet och 
parlamentet enligt direktiv 76/769/EEG eller som i framtiden kommer att fattas av 
kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 130 (kommittéförfarandet) inte bör 
vara föremål för ytterligare diskussioner. Man bör inte överlåta åt kommissionen att besluta 
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huruvida och i vilken utsträckning redan reglerade ämnen och användningar bör undantas 
från dessa bestämmelser (Werner Langen).

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 630
ARTIKEL 53A (ny)

Artikel 53a
Bilaga XIIIa skall uppta ämnen som man 
vet uppfyller kriterierna för tillstånd enligt 
artikel 54. När tillståndsförfarandet väl 
inletts skall dessa ämnen upptas i bilaga 
XIIIb i enlighet med det förfarande som 
anges i artikel 55.1.

Or. en

Motivering

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIII(b), in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 631
ARTIKEL 53A (ny)

Artikel 53a
Förteckning över tillståndspliktiga ämnen

Bilaga XIII innehåller en förteckning över 
tillståndspliktiga ämnen. Förteckningen i 
bilaga XIIIa innehåller ämnen som har 
anmälts för godkännande men för vilka 
förfarandet fortfarande pågår. Så snart 
tillståndsförfarandet är avslutat förs 
ämnena upp på förteckningen i bilaga 
XIIIb, i enlighet med förfarandet i artikel 
55.1. Dessa förteckningar offentliggörs på 
kemikaliemyndighetens webbplats.
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Or. it

Motivering

Detta kompletterar ändringsförslag 51 i förslaget till betänkande. I och med offentliggörandet 
av ovannämnda förteckningar blir tillståndsförfarandet öppnare och det blir lättare för 
återförsäljarna att hantera leveranserna. Dessutom undviker man att förbjudna kemikalier 
blir kvar på marknaden.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer 

Ändringsförslag 632
ARTIKEL 54, INLEDNINGEN

Följande ämnen får upptas i bilaga XIII i 
enlighet med förfarandet i artikel 55:

Utan att det påverkar gällande eller 
framtida begränsningar skall följande 
ämnen upptas i bilaga XIIIa i enlighet med 
förfarandet i artikel 56:

Or. en

Motivering

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 633
ARTIKEL 54, INLEDNINGEN

Följande ämnen får upptas i bilaga XIII i 
enlighet med förfarandet i artikel 55:

Följande ämnen skall upptas i bilaga XIIIa i 
enlighet med förfarandet i artikel 56:

Or. it

Motivering

Ersätter motsvarande avsnitt i ändringsförslag 52 från föredraganden.
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Ändringsförslag från Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, 

Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Liam Aylward och Anne Laperrouze

Ändringsförslag 634
ARTIKEL 54, LED A

a) Ämnen som uppfyller kriterierna för att
klassificeras som cancerframkallande i 
kategori 1 eller 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.

a) Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande i kategori 1 eller 2 enligt 
direktiv 67/548/EEG.

Or. en

Motivering

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment (Holger 
Krahmer).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its classification 
(on the basis of a harmonised classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2). 
Otherwise, the decisions of the Member State Committee(s) responsible for classifying 
substances in CMR categories 1 and 2 would be invalidated. There must be legal certainty, 
particularly as regards world trade. This amendment is linked to the other amendments to the 
Articles under Title VII: Authorisation. (Alessandro Foglietta and others + Marcello Vernola 
and others).

Before a substance is authorised, a legally binding decision must be taken on its 
classification, on the basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU 
or, in future, GHS) otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of 
substances in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, 
including with regard to world trade (Horst Schnellhardt).

It is fundamental to the working of REACH that authorisation focuses only on chemicals that 
have been scientifically shown to have an adverse effect on human health or the environment. 
Authorisation should only be applied to those chemical substances that present an actual risk 
based on their anticipated uses as documented in the registration.  The mere fact that a 
chemical substance has an inherent hazard should not trigger the costs and bureaucracy 
associated with authorisation unless that actual hazard is presented by a proposed or 
anticipated downstream use.

It is imperative therefore that chemical substances used in highly controlled or low 
exposure/low risk industrial processes should be authorised. The uses of said substances 
present little or no risk to workers, the public or the environment. In order to improve the 
workability of REACH, “adequately controlled” risks, which will be authorised, should be 
clearly defined to include low exposure/low risk industrial processes (Liam Aylward).
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Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
basis of a standard classification ruling placing it in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future, 
GHS). Otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances 
in CMR categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as 
regards world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze)

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, 

Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, 
Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Liam Aylward och Anne Laperrouze

Ändringsförslag 635
ARTIKEL 54, LED B

b) Ämnen som uppfyller kriterierna för att
klassificeras som mutagena i kategori 1 eller 
2 enligt direktiv 67/548/EEG.

b) Ämnen som klassificeras som mutagena i 
kategori 1 eller 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.

Or. en

Motivering

Se motiveringen ovan.

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Liam Aylward och Anne Laperrouze

Ändringsförslag 636
ARTIKEL 54, LED C

c) Ämnen som uppfyller kriterierna för att
klassificeras som reproduktionstoxiska i 
kategori 1 eller 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.

c) Ämnen som klassificeras som 
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 
enligt direktiv 67/548/EEG.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen ovan.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 637
ARTIKEL 54, LED CA (nytt)

ca) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som 
överkänslighetsframkallande enligt 
direktiv 67/548/EEG.

Or. en

Motivering

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 638
ARTIKEL 54, LED CB (nytt)

cb) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som hälsoskadliga enligt 
direktiv 67/548/EEG och som medför risk 
för allvarliga hälsoskador vid långvarig 
exponering genom inandning T, R 48.

Or. en

Motivering

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 639
ARTIKEL 54, LED D
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d) Ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska i enlighet 
med kriterierna i bilaga XII.

d) Ämnen med särskilt farliga egenskaper.

Or. nl

Motivering

PBT- och vPvB-ämnen klassas som ämnen med särskilt farliga egenskaper.

Ändringsförslag från Johannes Blokland och Liam Aylward

Ändringsförslag 640
ARTIKEL 54, LED E

e) Ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande i enlighet med 
kriterierna i bilaga XII.

utgår

Or. en

Motivering

Article 54 lists six categories of chemicals subject to authorisation. The last two categories of 
chemicals subject to authorisation do not meet the standard of demonstrating an adverse 
effect on human health or the environment under clear and precise criteria and therefore 
should be deleted.

Very persistent and very bioaccumulative (vPvB) chemicals are listed in 54 (e) based only on 
their physicochemical properties. The inclusion of the vPvB category would restrict 
substances without any finding of adverse effects on human health or the environment. (In 
some cases, such as calcium in bones and teeth, bioaccumulation and persistence is 
desirable.) Article 54 (e) far exceeds what is appropriate and necessary to achieve the goals 
of the legislation, and therefore it should be deleted as not proportional and contrary to 
public policy (Liam Aylward).

PBT and vPvB substances are substances of very high concern (Johannes Blokland).

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 641
ARTIKEL 54, LED E

e) Ämnen som är mycket långlivade och
mycket bioackumulerande i enlighet med 

e) Ämnen som är mycket långlivade, mycket 
bioackumulerande och mycket toxiska i 
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kriterierna i bilaga XII. enlighet med kriterierna i bilaga XII.

Or. fr

Motivering

Ämnen bör bli föremål för ett bindande beslut om klassificering (EU eller i framtiden det 
globala harmoniserade systemet) innan de lämnas in för att godkännas. I annat fall kommer 
de organ som ansvarar för klassificeringen på gemenskapsnivå att kringgås. Rättslig 
osäkerhet bör undvikas, i synnerhet när det gäller internationell handel.

Att införa andra ämnen än de som avses i punkt a–e är varken möjligt eller nödvändigt. Det 
skulle utlösa ett tillståndsförfarande på grundval av godtyckliga kriterier och leda till rättslig 
osäkerhet.

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

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato och 
Anne Laperrouze

Ändringsförslag 642
ARTIKEL 54, LED F

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

utgår

Or. en

Motivering

Article 54(f) restricts substances of “equivalent” concern on a case-by-case basis. Devoid of 
objective criteria, it could be used by member states to subject chemicals targeted for 
political reasons to the restrictions of authorisation with little or no science. Article 54 (f) is 
an express and improper delegation of authority. In addition, the absence of objective criteria 
and the case-by-case decision-making process leave the regulated community in the dark as 
to whether a substance is subject to authorisation or not. As such Article 54 (f) fails to 
provide the legal certainty fundamental to legislation and should be deleted (Liam Aylward).
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No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is linked to the other 
amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Marcello Vernola and others + 
Alessandro Foglietta and others).

Before a substance is authorised, a binding decision must be taken on its classification, on the 
basis of a standard classification ruling, in CMR categories 1 or 2 (EU or, in future, GHS) 
otherwise the Member State Committee(s) responsible for classification of substances in CMR 
categories 1, 2 and 3 would be ignored. There must be legal certainty, especially as regards 
world trade 

The inclusion of substances other than those referred to in paragraphs a) to e) is neither 
feasible or necessary. This would trigger the authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, making for legal uncertainty. (Anne Laperrouze)

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 643
ARTIKEL 54, LED F

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

f) Ämnen som visar sig ha allvarliga och 
irreversibla hälso- eller miljöeffekter som 
ger anledning till samma grad av oro som de 
andra ämnen som förtecknas i punkterna a–e 
får upptas efter utvärdering i varje enskilt 
fall i enlighet med förfarandet i artikel 56 
och på grundval av välgrundade 
vetenskapliga rön.

Or. en

Motivering

So as to increase planning certainty, substances should be included in the authorisation that 
have undergone classification or have at least undergone sound scientific assessment.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 644
ARTIKEL 54, LED F

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

f) Ämnen som visar sig medföra allvarliga
risker och irreversibla hälso- eller 
miljöeffekter som ger anledning till samma 
grad av oro som de andra ämnen som 
förtecknas i punkterna a–e får upptas efter 
utvärdering i varje enskilt fall i enlighet 
med förfarandet i artikel 56 och på 
grundval av välgrundade vetenskapliga 
rön.

Or. en

Motivering

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 645
ARTIKEL 54, LED F

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

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

Or. en
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Motivering

This amendments lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex VIII. Requiring the substance to have irreversible effects is not acceptable. 
A more flexible wording is preferable.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 646
ARTIKEL 54, LED F

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

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

Or. en

Motivering

Partially linked to the amendments on Article 53a new.

Given the introduction of a candidate list, the procedure for inclusion on the lists needs to be 
modified.

Sensitisers and highly potent chronic toxic substances should be added to the scope of 
authorisation.

Paragraph (f) is far too restrictive as it requires proof of serious and irreversible harm to 
subject these substances to authorisation. That is against the principle of preventive action. 
The wording proposed here is in line with the definition of hazardous substances on the 
priority list of the water framework directive.
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Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese och Anders Wijkman

Ändringsförslag 647
ARTIKEL 54, LED FA (nytt)

fa) Ämnen som ingår som ingredienser i 
tobaksprodukter enligt de definitioner som 
ges i artikel 2.1 och 2.5 i direktiv 2001/37 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av 
tobaksvaror.

Or. en

Motivering

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 648
ARTIKEL 54A (ny)

Artikel 54a
Ändring i förteckningen över ämnen som 

skall upptas i bilaga XIII
Tidigast sex år efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
kommissionen begära att den vetenskapliga 
kommittén för hälso- och miljörisker 
(SCHER) avger ett yttrande om huruvida 
ytterligare vetenskapliga kriterier bör ges i 
artikel 54 i denna förordning och i aktuella 
bilagor till denna. Kommissionen skall 
ange riktlinjerna för dessa kriterier.
Utifrån SCHER:s yttrande skall 
kommissionen lägga fram ett förslag till 
parlamentet och rådet om att ändra de 
kategorier som ges i artikel 54 således att 
de omfattar andra ämnen som ger 
anledning till samma grad av oro och vars 
egenskaper kan fastställas utifrån tydliga 
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vetenskapliga kriterier och med 
användning av internationellt erkända 
testmetoder.

Or. en

Motivering

This is in order to ensure both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 649
ARTIKEL 55

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

1. I bilaga XIII skall de villkor som 
fastställts på grundval av 
tillståndansökningen räknas upp vilka 
anger ramen för utsläpp på marknaden och 
användning av anmälningspliktiga ämnen.

a) Ämnets identitet.
b) Ämnets inneboende egenskaper i 
enlighet med artikel 54.
c) Övergångsbestämmelser:
i) Det datum från och med vilket 
utsläppande på marknaden och 
användningen av ämnet skall förbjudas om 
tillstånd inte beviljas (nedan "slutdatum").
ii) Ett eller flera datum minst 18 månader 
före slutdatumet, då ansökningar skall ha 
inkommit om sökanden önskar fortsätta att 
använda ämnet eller släppa ut det på 
marknaden för vissa användningar efter 
slutdatumet. Sådana fortsatta 
användningar skall tillåtas efter 
slutdatumet fram till dess att beslut om 
tillståndsansökan fattats.
d) Omprövningsperioder för vissa 
användningar, om detta är lämpligt.
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e) Eventuella användningar eller 
kategorier av användningar som är 
undantagna från tillståndskravet och 
eventuella villkor för sådana undantag.
2. Användningar eller kategorier av 
användningar kan undantas från 
tillståndskravet. Vid fastställande av 
sådana undantag skall i synnerhet följande 
beaktas:

2. Användning enligt villkoren i bilaga XIII 
kommer inte i fråga för ämnen vilkas 
samtliga användningar har förbjudits i 
avdelning VIII eller i andra 
gemenskapsrättsliga föreskrifter. 

a) Befintlig gemenskapslagstiftning där det 
fastställs minimikrav avseende hälso- eller 
miljöskydd vid användning av ämnet 
(bindande yrkeshygieniska gränsvärden, 
utsläppsgränsvärden osv.).
b) Befintliga lagstadgade skyldigheter att 
vidta lämpliga tekniska åtgärder eller 
förvaltningsåtgärder för att garantera 
överensstämmelse med gällande hälso-, 
säkerhets- och miljönormer vid användning 
av ämnet.
Undantag kan vara förenade med villkor.
3. Innan man fattar ett beslut om att uppta 
ämnen i bilaga XIII skall 
kemikaliemyndigheten rekommendera vilka 
ämnen som bör prioriteras och skall för 
vart och ett av dessa ämnen ange de 
uppgifter som förtecknas i punkt 1. Man 
skall härvid prioritera
a) PBT- eller vPvB-egenskaper,
b) utbredd användning, eller 
c) stora volymer.
Vid fastställande av det antal ämnen som 
skall införas i bilaga XIII och de datum 
som anges i punkt 1 skall hänsyn också tas 
till kemikaliemyndighetens kapacitet att 
handlägga ansökningar inom den 
föreskrivna tiden. 
4. Innan kemikaliemyndigheten sänder sin 
rekommendation till kommissionen skall 
den offentliggöra den på sin webbplats och 
tydligt ange datumet för offentliggörandet. 
Kemikaliemyndigheten skall uppmana alla 
berörda parter att inom tre månader 
inkomma med synpunkter, i synnerhet om 
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följande:
a) Uppfyllandet av kriterierna i artikel 54 d, 
e och f.
b) Användningar som bör undantas från 
tillståndskravet. 
Kemikaliemyndigheten skall uppdatera sin 
rekommendation med beaktande av de 
erhållna synpunkterna.
5. När ett ämne upptagits i bilaga XIII skall 
detta ämne inte bli föremål för några nya 
begränsningar enligt det förfarande som 
anges i avdelning VIII avseende sådana 
hälso- eller miljörisker i samband med 
ämnets användning som uppkommer på 
grund av de inneboende egenskaper som 
anges i bilaga XIII.
6. Ämnen för vilka alla användningar har 
förbjudits enligt avdelning VIII eller 
genom annan gemenskapslagstiftning skall 
inte upptas i bilaga XIII eller skall utgå 
från den bilagan.

Or. de

Motivering

Tillståndskravet skall inte utlösas av införande på en förteckning, utan av vissa farliga 
egenskaper. Införandet ger dels inte anledning till att förvänta sig nya resultat och del 
kommer det att kosta mycket tid och resurser. Ett sådant tillvägagångssätt verkar helt 
ineffektivt.

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

Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 650
ARTIKEL 55, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att bara registrerade ämnen omfattas av tillståndsförfarandet. 
Icke-registrerade ämnen får i vilket fall som helst inte tillverkas eller importeras. Om dessa 
ämnen tas med blir systemet ohanterligt. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 651
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED A

a) Ämnets identitet. a) Ämnets identitet, enligt avsnitt 2.1 och 
avsnitt 2.2 i bilaga IV.

Or. nl

Motivering

Det ämnets identitet som måste fastställas i beslutet måste beskrivas utförligt. I Bilaga IV 
finns en utförlig beskrivning av ett ämnes identitet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 652
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED D

d) Omprövningsperioder för vissa
användningar, om detta är lämpligt.

d) Omprövningsperioder på högst tre år för 
alla användningar.

Or. en

Motivering

Strengthening the rapporteur´s approach in his amendment 55. All authorisations must have 
time limits on them, up to a maximum of 3 years, depending on the development of safer 
alternatives or technologies. In the absence of regular review periods the incentive for 
innovation and the development of safer methods will be lost.
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 653
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED D

d) Omprövningsperioder för vissa
användningar, om detta är lämpligt.

d) Omprövningsperioder på högst fem år för 
alla användningar.

Or. en

Motivering

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Dorette Corbey

Ändringsförslag 654
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED E

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

utgår

Or. en

Motivering

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).

This ensures consistency with amendment 15 and 16 (the deletion of article 55 paragraphs 2 
and 4(b)) to avoid exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure 
is the overarching framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for 
authorisation (Dorette Corbey).

Ändringsförslag från Dorette Corbey, Jonas Sjöstedt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
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Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 655
ARTIKEL 55, PUNKT 2

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

utgår

a) Befintlig gemenskapslagstiftning där det 
fastställs minimikrav avseende hälso- eller 
miljöskydd vid användning av ämnet 
(bindande yrkeshygieniska gränsvärden, 
utsläppsgränsvärden osv.).
b) Befintliga lagstadgade skyldigheter att 
vidta lämpliga tekniska åtgärder eller 
förvaltningsåtgärder för att garantera 
överensstämmelse med gällande hälso-, 
säkerhets- och miljönormer vid användning 
av ämnet.
Undantag kan vara förenade med villkor.

Or. en

Motivering

This article permits undefined generalised exemptions from the authorisation procedure 
without specifying conditions and is open to abuse as a loophole for exemptions. the 
authorisation procedure should be the overarching framework applied to all substances 
fulfilling the criteria, to ensure case specific evaluation of the benefits or drawbacks of their 
use and of the availability of potential alternatives (Dorette Corbey).

It is essential to improve the control of substances of very high concern and where possible 
substitute them with safer alternatives. Authorisation is the tool within REACH to achieve this 
aim. Exemptions of uses or categories of uses should only be considered in areas where a 
comparative level of health and the environment can be provided by another legislation 
(Jonas Sjöstedt).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available,
justification for continued use and transparency of decision-making (Dan Jørgensen & others 
+ Carl Schlyter & others).
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Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 656
ARTIKEL 55, PUNKT 2, LED BA (nytt)

ba) Särskilda riskhanteringsåtgärder till 
skydd för hälsa och/eller miljö som 
fastställts i registreringsunderlaget.

Or. it

Motivering

Man bör undanta vissa ämnen eller användningar som redan är tillräckligt kontrollerade 
(t.ex. genom exponeringsgränser eller yrkesmässig användning under väl kontrollerade 
förhållanden). Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Robert Sturdy och Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 657
ARTIKEL 55, PUNKT 2, LED BA (nytt)

ba) Hälso- och miljörisker som står i 
proportion till ämnets fysiska beskaffenhet, 
exempelvis metaller i fast form.

Or. en

Motivering

The real risks to human health and the environment posed by metals and alloys depend on 
their form. For example aluminium powder may be explosive, but an aluminium can is not. To 
apply the same regulatory requirements to both forms is disproportionate to the potential risk 
(Robert Sturdy).

Most metals in the massive form "pose a limited risk because of their nature" stated the 
Commission in relation to the exemption of polymers from obligation to register. Unless there 
are indications of potential risks that justify more detailed evaluation of specific exposure 
scenarios, and in order to avoid the potential overwhelming of the authorisation process, a 
simplified procedure should therefore be applied for their assessment (Mojca Drčar Murko).
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Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese och Anders Wijkman

Ändringsförslag 658
ARTIKEL 55, PUNKT 2, STYCKE 2A (nytt)

Sådana undantag skall inte medges för 
användningar eller kategorier av 
användningar för ämnen som enligt 
artikel 54 ingår som ingredienser i 
tobaksprodukter enligt de definitioner som 
ges i artikel 2.1 och 2.5 i direktiv 2001/37 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av 
tobaksvaror, utan hinder av artikel 12 i 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

As well the exposure scenario as the noxious effects resulting from tobacco additives do not 
justify any exemptions from the obligation to register these substances.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 659
ARTIKEL 55, PUNKT 3, LED A

a) PBT- eller vPvB-egenskaper, a) särskilt farliga egenskaper,

Or. nl

Motivering

Ämnen med PBT- eller vPvB-egenskaper omfattas av ämnen med särskilt farliga egenskaper.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 660
ARTIKEL 55, PUNKT 3, LED B

b) utbredd användning, eller (Berör inte den svenska versionen.)
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Or. nl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 661
ARTIKEL 55, PUNKT 3, LED C

c) stora volymer. (Berör inte den svenska versionen.)

Or. nl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

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

Ändringsförslag 662
ARTIKEL 55, PUNKT 3, LED C

c) stora volymer. c) stora volymer, eller

Or. en

Motivering

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

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 och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 663
ARTIKEL 55, PUNKT 3, LED CA (nytt)

ca) CMR-ämnen i kategori 1 och 2.
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Or. it

Motivering

CMR-ämnen i kategori 1 och 2 bör föras upp på denna företeckning eftersom de är ämnen 
som bör ingå i bilaga XIII (se artikel 54 a, b och c). Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

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

Ändringsförslag 664
ARTIKEL 55, PUNKT 3, LED CA (nytt)

ca) Ämnen som ingår som ingredienser i 
tobaksprodukter enligt de definitioner som 
ges i artikel 2.1 och 2.5 i direktiv 2001/37 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om tillverkning, 
presentation och försäljning av 
tobaksvaror.

Or. en

Motivering

The exposure scenario and the noxious effects resulting from the tobacco additives necessitate 
their testing with priority. The data protection concern of tobacco manufacturers can not 
justify the abandonment of this rule. It can moreover not be expected that the 500 additives 
per cigarette exceed the capacity of the agency.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 665
ARTIKEL 55, PUNKT 3, STYCKE 2

Vid fastställande av det antal ämnen som
skall införas i bilaga XIII och de datum 
som anges i punkt 1 skall hänsyn också tas 
till kemikaliemyndighetens kapacitet att 
handlägga ansökningar inom den 
föreskrivna tiden.

utgår

Or. en
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Motivering

The Agency's capacity must not be the limiting factor concerning action against  substances 
of very high concern.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 666
Artikel 55, nytt stycke

Kemikaliemyndigheten skall senast 
6 månader efter det att registreringen av 
vissa ämnen som motsvarar kriterierna i 
artikel 54 avslutats granska om det med 
avseende på de av registranten angivna 
användningarna eller användnings- och 
exponeringskategorierna krävs nya 
begränsningar eller förändringar av de 
gällande begränsningarna enligt avdelning 
VIII. Om kemikaliemyndigheten anser att 
sådana begränsningar krävs skall den 
rekommendera att ett 
begränsningsförfarande inleds i enlighet 
med artiklarna 66-70. Om 
kemikaliemyndigheten däremot anser att de 
av registranten angivna användningarna 
kontrolleras på ett lämpligt sätt skall den 
rekommendera att undantag från dessa 
begränsningar beviljas, med beaktande av 
de krav som föreskrivs i artikel 55.2. Beslut 
om sådana undantag skall fattas i enlighet 
med det förfarande som anges i 
artikel 130.3.
Meningarna 1-3 ovan skall ej gälla om 
kemikaliemyndigheten redan 
rekommenderat att ämnet skall införas som 
prioriterat ämne i enlighet med artikel 55.3.
Meningarna 1-3 ovan skall ej gälla om 
kemikaliemyndigheten fastställer att 
informationen i det registreringsunderlag 
som lämnats in inte är tillräcklig för ett 
påskyndat beslutsförfarande. De berörda 
registranterna skall meddelas detta beslut. 
Registranterna skall uppmanas att lämna 
in sina synpunkter inom tre månader. 
Kemikaliemyndigheten skall uppdatera sitt 
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beslut med beaktande av dessa synpunkter.
De av registranten angivna användningar 
för vilka kemikaliemyndigheten, inom 
tidsfristen på sex månader, inte avgivit 
någon rekommendation i enlighet med 
mening 2 eller mening 3 ovan, och inte 
heller fattat något beslut i enlighet med 
mening 5, skall anses vara undantagna i 
den mening som avses i artikel 55.2.

Or. de

Motivering

Begränsningar bör ges företräde framför tillståndsförfaranden, eftersom de gör det möjligt 
att snabbare och på ett mer omfattande och enhetligt sätt garantera en högre säkerhetsnivå 
för miljön och konsumenterna. Tvåstegsförfarandet vid tillståndsgivningen är både utdraget 
och byråkratiskt. Enskilda beslut inom ramen för tillståndsförfarandet skulle endast vara 
möjliga i det fall att ett begränsningsförfarande inte kan garantera en tillräckligt hög 
säkerhetsnivå.  

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 667
ARTIKEL 55, NYTT STYCKE

Kemikaliemyndigheten skall, senast 
6 månader efter det att registreringen av 
vissa ämnen som motsvarar kriterierna i 
artikel 54 avslutats, granska om det med 
avseende på de av registranten angivna 
användningarna krävs nya begränsningar 
eller förändringar av de gällande 
begränsningarna enligt avdelning VIII. 
Om kemikaliemyndigheten drar den 
slutsatsen att det behövs sådana 
begränsningar skall den rekommendera att 
ett begränsningsförfarande i enlighet med 
artikel 66–70 inleds.

Or. de

Motivering

Begränsningar bör ges företräde framför tillståndsförfaranden, eftersom de gör det möjligt 
att snabbare och på ett mer omfattande och enhetligt sätt garantera en högre säkerhetsnivå 
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för miljön och konsumenterna. Tvåstegsförfarandet vid tillståndsgivningen är både utdraget 
och byråkratiskt. Enskilda beslut inom ramen för tillståndsförfarandet skulle endast vara 
möjliga i det fall att ett begränsningsförfarande inte kan garantera en tillräckligt hög 
säkerhetsnivå.

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

Ändringsförslag 668
ARTIKEL 55, PUNKT 4, LED A

a) Uppfyllandet av kriterierna i artikel 54 d,
e och f.

a) Uppfyllandet av kriterierna i artikel 54 d
och e.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag från Dorette Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 669
ARTIKEL 55, PUNKT 4, LED B

b) Användningar som bör undantas från 
tillståndskravet.

utgår

Or. en

Motivering

This ensures consistency with amendment 15 (the deletion of article 55 paragraph 2) to avoid 
exemption for particular uses and ensure that the authorisation procedure is the overarching 
framework for all chemicals of high concern fulfilling the criteria for authorisation )Dorette 
Corbey).

Blanket exemptions from the authorisation procedure should not be allowed, since it means 
allowing authorisation without any case-specific evaluation of the benefits or drawbacks of 
such uses or of the availability of potential alternatives. This removes three vital elements that 
authorisation was intended to introduce: substitution when alternatives are available, 
justification for continued use and transparency of decision-making (Carl Schlyter & others).
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Jonas Sjöstedt, 
Dorette Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 670
ARTIKEL 55, PUNKT 5

5. När ett ämne upptagits i bilaga XIII skall 
detta ämne inte bli föremål för några nya 
begränsningar enligt det förfarande som 
anges i avdelning VIII avseende sådana 
hälso- eller miljörisker i samband med 
ämnets användning som uppkommer på 
grund av de inneboende egenskaper som 
anges i bilaga XIII.

utgår

Or. en

Motivering

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerge and quick action is 
needed. Otherwise, neither authorisation, nor restrictions, can be used for listed substances to 
control uses that have been exempted from authorisation. This would imply a step backward 
from the present situation in that the restrictions provisions could not function as a safety net. 
So far, restrictions (Directive 76/769) have been found necessary for the control of substances 
(e.g. SCCPs and NPEs) – that have been used to a high degree at IPPC installations and 
point sources covered by the Water Framework Directive. There may also be cases (other 
than POPs) where a quick decision using the restrictions procedure may be necessary rather 
than authorisation (Dan Jørgensen & others).

Allows restrictions even if the substance is included in Annex III (Jonas Sjöstedt).

The authorisation procedure should not exclude further Community wide restrictions if 
necessary, especially when new scientific information on very high concern chemicals 
emerges and quick action is needed. In addition the rights of individual member states under 
Article 95 should not be removed by such provisions (Dorette Corbey).

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 671
ARTIKEL 55, PUNKT 5

När ett ämne upptagits i bilaga XIII skall 
detta ämne inte bli föremål för några nya 
begränsningar enligt det förfarande som 

När ett ämne upptagits i bilaga XIII skall 
detta ämne inte bli föremål för några nya 
begränsningar enligt det förfarande som 
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anges i avdelning VIII avseende sådana 
hälso- eller miljörisker i samband med 
ämnets användning som uppkommer på 
grund av de inneboende egenskaper som 
anges i bilaga XIII.

anges i avdelning VIII avseende sådana 
hälso- eller miljörisker i samband med 
ämnets användning som uppkommer på 
grund av de inneboende egenskaper som 
anges i bilaga XIII utom då 
kemikaliemyndigheten mottar 
vetenskapliga rön som påvisar att 
brådskande åtgärder måste vidtas för att 
ytterligare begränsa ämnet i fråga.

Or. en

Motivering

A mechanism is needed to control those uses of listed substances which have been exempted 
from authorisation - the Commission text would remove any possibility of control by ‘other’ 
restrictions. Amendments 1-13 are part of a pack of amendments all aiming towards 
strengthening substitution and duty of care.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 672
ARTIKEL 55, PUNKT 5, STYCKE 1A (nytt)

Undantag får göras i exceptionella fall om 
kemikaliemyndigheten är övertygad om att 
nya vetenskapliga rön ställer utom rimligt 
tvivel att brådskande åtgärder måste vidtas 
för att undvika allvarliga hälso- eller 
miljörisker.

Or. en

Motivering

The authorisation procedure should not exclude further restrictions if necessary, especially 
when new scientific information on very high concern chemicals emerges and quick action is 
needed.

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

Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 673
ARTIKEL 55, PUNKT 6
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6. Ämnen för vilka alla användningar har 
förbjudits enligt avdelning VIII eller genom 
annan gemenskapslagstiftning skall inte 
upptas i bilaga XIII eller skall utgå från den 
bilagan.

6. Ämnen för vilka alla användningar har 
förbjudits eller på annat sätt begränsats 
enligt avdelning VIII eller genom annan 
gemenskapslagstiftning och/eller 
undantagits enligt artikel 55.2 eller 55.3 a 
skall inte upptas i bilaga XIII eller skall utgå 
i enlighet med förfarandet i artikel 130.3.

Ämnen vars klassificering enligt 
direktiv 67/548/EEG har ändrats och som 
därför inte längre uppfyller kriterierna i 
artikel 54 skall avlägsnas från bilaga XIII i 
enlighet med förfarandet i artikel 130.3. 
Detta gäller också om ett ämne inte längre 
uppfyller kriterierna i bilaga XII på grund 
av nya vetenskapliga rön.

Or. it

Motivering

Utöver vad som föreskrivs i artikel 55.6 i kommissionens förslag bör man även beakta andra 
skäl för att avlägsna ämnen från bilaga XIII. Man bör till exempel beakta
- begränsningar av användningar på grundval av avdelning VIII och inte enbart förbud,
- användningar eller kategorier av användningar som undantagits enligt artikel 55.2 

eller 55.3 a; det finns ingen mening med att införa ämnen eller låta dem stå kvar i 
bilaga XIII om alla användningar är förbjudna, begränsade eller undantagna,

- möjligheten att ett ämnes klassificering ändras, t.ex. för att ett CMR-ämne i kategori 1 
eller 2 flyttas till kategori 3, eller för att ett ämne inte längre uppfyller kriterierna i 
bilaga XII på grund av nya vetenskapliga rön. I dessa fall är det nödvändigt att 
avlägsna ämnet från bilaga XIII.

Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i 
avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 674
ARTIKEL 55, PUNKT 6

6. Ämnen för vilka alla användningar har 
förbjudits enligt avdelning VIII eller genom 
annan gemenskapslagstiftning skall inte 
upptas i bilaga XIII eller skall utgå från den 
bilagan.

6. Ämnen för vilka alla användningar har 
förbjudits eller på annat sätt begränsats
enligt avdelning VIII eller genom annan 
gemenskapslagstiftning skall inte upptas i 
bilaga XIII eller skall utgå från den bilagan.

Ämnen för vilka klassificeringen har 
ändrats i enlighet med direktiv 
67/548/EEG, och som därför inte längre 
uppfyller kriterierna i artikel 54, skall 
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strykas ur bilaga XIII.

Or. de

Motivering

Det finns andra skäl till att inte ta upp eller stryka ämnen i bilaga XIII. Inte bara förbud utan 
även användningsbegränsningar enligt avdelning VIII måste beaktas. 

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 675
ARTIKEL 56

1. Vid identifiering av de ämnen som avses 
i artikel 54 d, e och f skall förfarandet i 
punkterna 2–7 i den här artikeln tillämpas 
och ha företräde framför eventuella 
rekommendationer enligt artikel 55.3.

Ämnen som skall omfattas av tillståndskrav

2. Kommissionen får uppmana 
kemikaliemyndigheten att sammanställa 
dokumentation i enlighet med bilaga XIV 
för ämnen som de anser uppfyller 
kriterierna i artikel 54 d, e och f. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
denna dokumentation till medlemsstaterna.

a) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som cancerframkallande i 
kategori 1 eller 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
bilaga XIV sammanställa dokumentation 
för ämnen som de anser uppfyller 
kriterierna i artikel 54 d, e och f och 
vidarebefordra den till 
kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
denna dokumentation till de övriga 
medlemsstaterna.

b) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som mutagena i kategori 1 
eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG.

4. Inom 30 dagar från det att 
dokumentationen vidarebefordrats får de 
övriga medlemsstaterna lämna sina 
synpunkter på identifieringen av det 
berörda ämnet till kemikaliemyndigheten; 
kemikaliemyndigheten kan också ha egna 
synpunkter.

c) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som reproduktionstoxiska i 
kategori 1 eller 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.

5. Om kemikaliemyndigheten inte mottar 
några synpunkter får den ta med detta 
ämne i sina rekommendationer enligt 

d) Ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska i enlighet 
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artikel 55.3. med kriterierna i bilaga XII.

6. Om kemikaliemyndigheten mottar 
synpunkter från andra medlemsstater eller 
själv har synpunkter skall den inom 15 
dagar räknat från slutet av den 30-
dagarsperiod som avses i punkt 4 remittera 
ärendet till medlemsstatskommittén.

e) Ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande i enlighet med 
kriterierna i bilaga XII.

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

f) Ämnen som inte uppfyller kriterierna i 
punkterna d och e, men som vid en 
utvärdering i varje enskilt fall i enlighet 
med förfarandet i artikel 56 visar sig ha 
allvarliga och irreversibla hälso- eller 
miljöeffekter som ger anledning till samma 
grad av oro som de andra ämnen som 
förtecknas punkterna a–e; det kan t.ex. 
röra sig om hormonstörande ämnen och 
sådana som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska eller mycket 
långlivade och mycket bioackumulerande.
g) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som giftiga eller mycket 
giftiga enligt direktiv 67/548/EEG.
h) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som allergiframkallande 
enligt direktiv 67/548/EEG.

Or. de

Motivering

Tillståndskravet bör omfatta vissa särskilt farliga ämnen (även mycket giftiga, giftiga och 
allergiframkallande ämnen). I enlighet med principen att förorenaren betalar måste den 
ansvarige här kunna påvisa att ämnet kommer att användas på ett säkert sätt och att 
alternativ saknas. 

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Chris 
Davies

Ändringsförslag 676
ARTIKEL 56, RUBRIKEN

Identifiering av de ämnen som avses i 
artikel 54 d–f

Identifiering och upptagande i bilaga XIIIa 
av de ämnen som avses i artikel 54 d–f
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Or. en

Motivering

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in Annex 
XIIIa (Guido Sacconi).

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors.

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced (Carl Schlyter & 
others).

Substances already identified as hazardous (meeting the respective scientific criteria) within 
other conventions or regulations Water Framework directive should be included in the 
candidate list for authorisation. The proposal as it stands does not provide any timeline for 
identifying and bringing chemicals meeting the criteria for authorisation under the 
procedure, therefore a 3 month period is proposed (Chris Davies).

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

Ändringsförslag 677
ARTIKEL 56, RUBRIKEN

Identifiering av de ämnen som avses i 
artikel 54 d–f

Identifiering av de ämnen som avses i 
artikel 54 d och e

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag från Guido Sacconi och Chris Davies

Ändringsförslag 678
ARTIKEL 56, PUNKT -1 (ny)
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-1. De ämnen som avses i artikel 54 a, b 
och c skall upptas i bilaga XIIIa.

Or. en

Motivering

See justification above.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 679
ARTIKEL 56, PUNKT -1 (ny)

-1. De ämnen som avses i artikel 54 a, b, c, 
ca och cb skall upptas i bilaga XIIIa.

Or. en

Motivering

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors.

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

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

Ändringsförslag 680
ARTIKEL 56, PUNKT 1

1. Vid identifiering av de ämnen som avses i 
artikel 54 d, e och f skall förfarandet i 
punkterna 2–7 i den här artikeln tillämpas 
och ha företräde framför eventuella 
rekommendationer enligt artikel 55.3.

1. Vid identifiering av de ämnen som avses i 
artikel 54 d och e skall förfarandet i 
punkterna 2–7 i den här artikeln tillämpas 
och ha företräde framför eventuella 
rekommendationer enligt artikel 55.3.

Or. it
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Motivering

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

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

Ändringsförslag 681
ARTIKEL 56, PUNKT 2

2. Kommissionen får uppmana 
kemikaliemyndigheten att sammanställa 
dokumentation i enlighet med bilaga XIV 
för ämnen som de anser uppfyller kriterierna 
i artikel 54 d, e och f. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
denna dokumentation till medlemsstaterna.

2. Kommissionen får uppmana 
kemikaliemyndigheten att sammanställa 
dokumentation i enlighet med bilaga XIV 
för ämnen som de anser uppfyller kriterierna 
i artikel 54 d och e. Kemikaliemyndigheten 
skall vidarebefordra denna dokumentation 
till medlemsstaterna.

Or. it

Motivering

Se motiveringen för ovanstående ändringsförslag.

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

Ändringsförslag 682
ARTIKEL 56, PUNKT 3

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
bilaga XIV sammanställa dokumentation för 
ämnen som de anser uppfyller kriterierna i 
artikel 54 d, e och f och vidarebefordra den 
till kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
denna dokumentation till de övriga 
medlemsstaterna.

3. Medlemsstaterna får i enlighet med 
bilaga XIV sammanställa dokumentation för 
ämnen som de anser uppfyller kriterierna i 
artikel 54 d och e och vidarebefordra den till 
kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
denna dokumentation till de övriga 
medlemsstaterna.

Or. it
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Motivering

Se ovanstående motivering.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 683
ARTIKEL 56, PUNKT 3A (ny)

3a. Inom sex månader efter avslutad 
registrering av ett särskilt ämne som 
uppfyller kriterierna i artikel 54 skall 
kemikaliemyndigheten besluta om 
huruvida nya begränsningar eller 
ändringar i befintliga begränsningar enligt 
avdelning VIII är nödvändiga i samband 
med de användningar som identifierats av 
registranten. Om kemikaliemyndigheten 
anser att sådana begränsningar är 
nödvändiga skall den rekommendera att 
begränsningsförfarandet enligt artiklarna 
66–70 inleds. Om kemikaliemyndigheten 
anser att de användningar som identifierats 
av registranten har kontrollerats på ett 
korrekt sätt skall den rekommendera 
undantag och därvid tillämpa de krav som 
fastställs i artikel 55.2. Dessa undantag 
skall bli föremål för beslut som måste fattas 
i enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 130.3.
Meningarna 1–3 skall inte tillämpas om 
kemikaliemyndigheten redan 
rekommenderat att ämnet skall prioriteras i 
enlighet med artikel 55.3. Meningarna 1–3 
skall inte tillämpas om 
kemikaliemyndigheten beslutar att 
registreringsunderlaget för ämnet inte ger 
tillräckligt med information för att ett 
snabbt beslut skall kunna fattas. Detta 
beslut skall delges den berörda registranten 
som skall uppmanas att inkomma med sina 
synpunkter inom tre månader. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta sitt beslut 
med vederbörlig hänsyn till de synpunkter 
den mottagit.
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De användningar som identifierats av 
registranten och för vilka 
kemikaliemyndigheten inom en tidsfrist på 
sex månader inte utfärdat någon 
rekommendation i enlighet med mening 2 
eller 3 eller fattat något beslut i enlighet 
med mening 5 skall anses omfattas av 
undantag enligt artikel 55.2.

Or. fr

Motivering

För att åtgärda bristen på rättssäkerhet för tillverkare, importörer och användare av sådana 
ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 54 föreslås att ett särskilt förfarande inrättas som 
skall föregå kemikaliemyndighetens rekommendation om att ett ämne skall införas i 
bilaga XIII (artikel 55.3) som prioriterat ämne. Detta förfarande skulle baseras på 
registrering i syfte att identifiera ”registrantens samtliga identifierade användningar” 
(artikel 9a iii).

Detta ”snabbförfarande” kan bara fungera om registreringsunderlaget innehåller tillräcklig 
information för att ett sådant beslut skall kunna motiveras. Om registreringsunderlaget 
uppfyller alla kriterier i artikel 9 bör kemikaliemyndigheten kunna fatta de beslut som krävs i 
den förslagna artikel 55.3a. Om så inte är fallet, till exempel om bedömningsförfarandet ännu 
inte avslutats, kan förfarandet för införande i bilaga XIII vara det lämpliga instrumentet.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 684
ARTIKEL 55, PUNKT 6

6. Ämnen för vilka alla användningar har 
förbjudits enligt avdelning VIII eller genom 
annan gemenskapslagstiftning skall inte 
upptas i bilaga XIII eller skall utgå från den 
bilagan.

6. Ämnen för vilka alla användningar har 
förbjudits eller som omfattas av 
begränsningar enligt avdelning VIII eller 
genom annan gemenskapslagstiftning 
och/eller som undantagits i enlighet med 
artikel 55.2 eller 55.3a skall inte upptas i 
bilaga XIII eller skall utgå från den bilagan i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 130.3.

Ämnen för vilka klassificeringen genom 
tillämpning av direktiv 67/548/EEG ändrats 
och som därför inte längre uppfyller 
kriterierna i artikel 54 skall utgå från 
bilaga XIII i enlighet med det förfarande 
som anges i artikel 130.3. Detta gäller även 
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om ett ämne inte längre uppfyller 
kriterierna i bilaga XII på grund av nya 
vetenskapliga rön.

Or. fr

Motivering

Följande möjligheter bör beaktas:

- Användningsbegränsningarna enligt avdelning VIII bör också inbegripas och inte bara 
förbuden.

- Undantagna användningar eller undantagskategorier i enlighet med artikel 55.2 eller 55.3a 
bör också tas i beaktande. Det är ingen idé att införa ämnen i bilaga XIII om alla deras 
användningar är förbjudna, begränsade eller undantagna.

- Det kan hända att klassificeringen av ett ämne ändras – till exempel CMR-ämnen i kategori 
1, 2 och 3 – eller att ett ämne inte längre uppfyller kriterierna i bilaga XII på grund av nya 
vetenskapliga rön. I sådana fall bör detta ämne utgå från bilaga XIII.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 685
ARTIKEL 56, PUNKT 7

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

7. Om en kvalificerad majoritet i 
medlemsstatskommittén inom 30 dagar från 
remitteringen når en överenskommelse om 
identifieringen skall kemikaliemyndigheten 
uppta ämnet i sina rekommendationer enligt 
artikel 55.3. Om en kvalificerad majoritet i 
medlemsstatskommittén inte når någon 
överenskommelse skall den anta ett yttrande 
inom 15 dagar från remitteringen. 
Kemikaliemyndigheten skall överlämna 
detta yttrande till kommissionen med 
uppgifter om eventuella avvikande 
ståndpunkter inom kommittén.

Or. en

Motivering

Decision by qualified majority is more appropriate.
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Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 686
ARTIKEL 56, PUNKT 7

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

7. Om medlemsstatskommittén inom 
30 dagar från remitteringen når en 
överenskommelse med kvalificerad 
majoritet om att ämnet uppfyller kriterierna 
för tillstånd och skall införas i bilaga XIIIb
skall kemikaliemyndigheten inom 
15 arbetsdagar för kommissionen 
rekommendera att ämnet införs i bilaga 
XIIIb i enlighet med artikel 55.3. Om 
medlemsstatskommittén inte når någon 
överenskommelse med kvalificerad 
majoritet skall den anta ett yttrande inom 
30 dagar från remitteringen. 
Kemikaliemyndigheten skall inom 
15 arbetsdagar överlämna detta yttrande till 
kommissionen med uppgifter om eventuella 
avvikande ståndpunkter inom kommittén så 
att kommissionen kan fatta ett beslut.

Or. it

Motivering

Detta kompletterar ändringsförslag 57 från föredraganden och klargör att kommissionen bör 
fatta det slutliga beslutet om kommittén inte når en överenskommelse.

Ändringsförslag från Guido Sacconi 

Ändringsförslag 687
ARTIKEL 56, PUNKT 7A (ny)

7a. Ämnen som enligt ny klassificering 
uppfyller kriterierna enligt artikel 54 a, b 
och c och ämnen som uppfyller kriterierna 
enligt artikel 54 d, e och f skall upptas i 
bilaga XIIIa inom tre månader.

Or. en

Motivering

Completes amendment 52 by the rapporteur by providing a procedure for inclusion in 
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Annex XIIIa.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 688
ARTIKEL 56, PUNKT 7A (ny)

7a. Ämnen som enligt ny klassificering  
uppfyller kriterierna enligt 54 a, b, c, ca 
och cb och ämnen  som uppfyller 
kriterierna enligt artikel 54 d, e och f skall 
upptas i bilaga XIIIa inom en månad.

Or. en

Motivering

Linked to the amendment of Article 54 by the same authors.

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIII (a)). 
Those that are known already to meet the criteria shall be included directly. For those that 
are yet to be identified, a procedure for adding them needs to be introduced.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 689
ARTIKEL 57, PUNKT 1

1. Kommissionen skall fatta beslut om 
tillståndsansökningar i enlighet med denna 
avdelning.

1. Kommissionen skall fatta beslut om 
tillståndsansökningar i enlighet med denna 
avdelning. Försiktighetsprincipen skall 
gälla när sådana beslut fattas.

Or. en

Motivering

See justification to amendment to Article 1(3).
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt och Anders Wijkman

Ändringsförslag 690
ARTIKEL 57, PUNKT 2

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

utgår

Kommissionen skall inte beakta följande:

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

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

c) De hälsorisker som uppkommer vid 
användning av ett ämne i medicintekniska 
produkter som regleras genom rådets 
direktiv 90/385/EEG, rådets 
direktiv 93/42/EEG eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/79/EG.

Or. en

Motivering

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable 
alternative substances or technologies wherever this is possible.  To retain the alternative 
aim of “adequate control” of risks is to endorse continued use and release of substances of 
very high concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or 
otherwise from such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.
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The exemption (Article 57.2.a and 59.6.a) for uses at IPPC installations constitutes a serious 
problem that could undermine the authorisation procedure by excluding important areas of 
use of a substance in favour of a permit procedure that cannot be compared to REACH. 
Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with chemicals of very 
high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree of protection of 
human health and the environment. The use of such substances in medical devices may have 
indirect human health (and environmental) effects not considered in the specified Directives. 
(Jørgensen & others)

It is common sense that prevention is better than cure. Therefore substitution should take 
precedence over "adequate control" in line with existing legislation on workers' safety, 
biocides and certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.  Apart 
from general doubts about the feasibility of "adequate control", this concept is clearly non-
applicable to substances that are persistent, bioaccumulative or non-threshold genotoxins. 
The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes and can 
therefore not be considered to be equal to REACH. (Schlyter & others)

By deleting this text a significant improvement is made. It is a major flaw to allow substances 
to be authorised so long as they are "adequately controlled". This threatens to compromise 
the effectiveness, and thereby destroy the credibility, of authorisation as a progressive 
legislative tool.  It is also unacceptable that the Commission should be forbidden to take into 
consideration a number of risks to the aquatic environment and to human health. (Sjoestedt)

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place (Anders Wijkman).

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 691
ARTIKEL 57, PUNKT 2

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

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

Kommissionen skall inte beakta följande:

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

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

c) De hälsorisker som uppkommer vid 
användning av ett ämne i medicintekniska 
produkter som regleras genom rådets 
direktiv 90/385/EEG, rådets 
direktiv 93/42/EEG eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/79/EG

Or. en

Motivering

The authorisation requirement will only be capable of providing the high level of protection 
required if it is aiming at replacing substances of very high concern with suitable alternative 
substances or technologies wherever this is possible. To retain the alternative aim of 
"adequate control" of risks is to endorse continued use and release of substances of very high 
concern to the environment, irrespective of the socio-economic benefits or otherwise from 
such uses and irrespective of whether safer alternatives are available.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 692
ARTIKEL 57, PUNKT 2, STYCKE 1

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

2. Tillstånd skall beviljas om de hälso- eller 
miljörisker som uppkommer i samband med 
ämnets användning på grund av de 
inneboende egenskaper som anges i 
bilaga XIII kan kontrolleras på ett adekvat 
sätt i enlighet med bilaga I, avsnitt 6 och 
såsom redovisas i sökandens 
kemikaliesäkerhetsrapport. För att uppnå 
syftet med denna avdelning bör ett mått på 
industriell användning som innebär låg 
risk/låg exponering fastställas och 
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kontrolleras på ett adekvat sätt i enlighet 
med bilaga I, avsnitt 6. Ytterligare 
dokumentering behövs inte. En industriell 
användning som innebär låg risk/låg 
exponering är en användning som, efter 
vad den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat på vars territorium 
användningen sker har konstaterat, så 
långt som det är tekniskt möjligt minskar 
såväl arbetstagarnas exponering till ämnet 
i fråga som utsläpp av ämnen i naturen.

Or. en

Motivering

At a minimum, if the categories of article 54(e) and (f) are not deleted, the Regulation needs 
to be amended to clearly set forth the process of adding Substances of Very High Concern to 
authorisation and to clearly set for the criteria and tests for vPvB, endocrine disrupters and 
“other substances of equivalent concern”).

Article 57 defines in detail how the Commission shall grant or refuse authorisations. This 
article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.
This article should be amended to allow for the authorisation of substances in low risk/low 
exposure industrial uses, in accordance with Annex I Section 6.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 693
ARTIKEL 57, PUNKT 2, LED A

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

utgår

Or. fr

Motivering

Överensstämmelse med bestämmelserna i IPPC-direktivet (direktiv 96/61/EG) kan inte tas 
som intäkt för att det automatiskt inte skulle finnas några risker för människors hälsa och för 
miljön om man följer det tillståndsförfarande som föreskrivs i REACH. Överensstämmelse 
med IPPC-direktivet är ingen garanti för överensstämmelse med REACH. Ansökningar om 
undantag bör bedömas var för sig.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 694
ARTIKEL 57, PUNKT 2, LED B

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

utgår

Or. fr

Motivering

Överensstämmelse med bestämmelserna i ramdirektivet om vatten kan inte tas som intäkt för 
att det automatiskt inte skulle finnas några risker för människors hälsa och för miljön om man 
följer det tillståndsförfarande som föreskrivs i REACH. Överensstämmelse med ramdirektivet 
om vatten är ingen garanti för överensstämmelse med REACH. Ansökningar om undantag 
bör bedömas var för sig.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 695
ARTIKEL 57, PUNKT 3, INLEDNINGEN

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

3. Tillstånd kan beviljas om det saknas 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker, 
om det kan visas att de socioekonomiska 
fördelarna uppväger hälso- eller 
miljöriskerna i samband med ämnets 
användning och om åtgärder för att 
minimera exponering införs. Detta beslut 
skall fattas med beaktande av följande:

Or. en

Motivering

The authorisation process is intended for substances of very high concern. Authorities will 
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have to give  specific permission before such a substance can be used. The principle of 
substitution needs to be included in these provisions. In order for a substance to be authorised 
it must first be established that other alternatives are not available.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 696
ARTIKEL 57, PUNKT 3, INLEDNINGEN

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

3. Tillstånd skall beviljas om det kan visas 
att de socioekonomiska fördelarna tydligt
uppväger såväl hälsoriskerna, särskilt för 
utsatta befolkningsgrupper, som
miljöriskerna i samband med ämnets 
användning och om det saknas lämpliga 
alternativa ämnen eller tekniker och om 
åtgärder för att minimera exponering, 
utsläpp och spill i miljön införs. Detta 
beslut skall fattas med beaktande av 
följande:

Or. en

Motivering

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors.

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Ändringsförslag från Frédérique Ries och Chris Davies

Ändringsförslag 697
ARTIKEL 57, PUNKT 3, INLEDNINGEN

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

3. Om det inte är möjligt att bevilja ett 
tillstånd enligt punkt 2, kan det ändå beviljas 
om det kan visas att de socioekonomiska 
fördelarna uppväger såväl hälsoriskerna, 
särskilt för utsatta befolkningsgrupper, som
miljöriskerna i samband med ämnets 
användning och om det saknas lämpliga 
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skall fattas med beaktande av följande: alternativa ämnen eller tekniker och om 
åtgärder för att minimera exponering, 
utsläpp och spill i miljön införs. Detta 
beslut skall fattas med beaktande av 
följande:

Or. en

Motivering

Citizens in the European Union understand that what they are exposed to in reality are many 
different mixtures of pollutants. There will always be great disparities between actual 
exposure and what is tested in a laboratory. So authorisations should only be granted when 
there is no safer alternative or technologies but also a strong will to reduce or eliminate 
hazardous combinations of pollutant.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 698
ARTIKEL 57, PUNKT 3, INLEDNINGEN

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

3. Tillstånd skall beviljas om det kan visas 
att de socioekonomiska fördelarna uppväger 
hälso- eller miljöriskerna i samband med 
ämnets användning och om det saknas 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker 
och om åtgärder för att minimera 
exponering, utsläpp och spill i miljön 
införs. Detta beslut skall fattas med 
beaktande av följande:

Or. en

Motivering

Once it is clear that authorisations always consider the socio-economic justification and the 
availability of safer alternatives, the granting of such authorisations can become mandatory. 
Authorisations should only be granted when there is no safer alternative, a clear societal 
need for the use of the substance, and when measures to minimise exposure and losses to the 
environment are in place.

Ändringsförslag från John Bowis och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 699
ARTIKEL 57, PUNKT 3, LED B
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b) De socioekonomiska fördelarna med 
ämnets användning och de socioekonomiska 
konsekvenserna av att tillstånd vägras, enligt 
sökanden eller andra berörda parter.

b) De socioekonomiska fördelarna med 
ämnets användning och de socioekonomiska 
och andra hållbarhetsrelaterade 
konsekvenserna av att tillstånd vägras, enligt 
sökanden eller andra berörda parter.

Or. en

Motivering

The term “socio-economic” does not necessarily cover the full assessment of implications 
that needs to be considered. Sustainability-related implications could include an assessment 
of such factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, 
waste minimisation and recycling.

Ändringsförslag från John Bowis och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 700
ARTIKEL 57, PUNKT 3, LED D

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

d) Tillgänglig information om de hälso- eller 
miljörisker och de socioekonomiska och 
andra hållbarhetsrelaterade 
konsekvenserna som användningen av 
alternativa ämnen eller tekniker 
aktualiserar.

Or. en

Motivering

For consistency information should also be required on the socio-economic and 
sustainability-related implications of alternative substances or technologies.

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

Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 701
ARTIKEL 57, PUNKT 4

4. En användning skall inte godkännas om 
detta innebär att en begränsning som 
fastställs i bilaga XVI mildras.

utgår
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Or. it

Motivering

Ändringsförslaget klargör att de beslut som redan fattats av EU:s ministerråd och 
Europaparlamentet på grundval av direktiv 76/769/EEG eller som i framtiden kommer att 
fattas av kommissionen enligt det förfarande som avses i artikel 130 (kommittéförfarandet) 
inte bör vara föremål för ytterligare diskussioner. Man bör inte överlåta åt kommissionen att 
besluta huruvida och i vilken utsträckning redan reglerade ämnen och användningar bör 
undantas. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning VII: tillstånd. Det vore viktigt att upprätthålla en hög skyddsnivå för
sådana ämnen. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann och Anne Ferreira

Ändringsförslag 702
ARTIKEL 57, PUNKT 6

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

6. Tillstånden skall omfattas av 
omprövningsperioder och 
tidsbegränsningar.

Or. fr

Motivering

Utan regelbunden översyn skulle incitamentet till innovation för att försöka hitta alternativa 
lösningar försvinna.

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

Ändringsförslag 703
ARTIKEL 57, PUNKT 6

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

6. Tillstånden kan vara förenade med villkor, 
t.ex. omprövning efter viss tid och/eller 
övervakning.

Or. it
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Motivering

Det behövs ingen tidsbegränsning eftersom besluten att bevilja tillstånd redan kan omprövas 
när som helst och ändras eller till och med återkallas. En tidsbegränsning skulle bara 
innebära en ytterligare skyldighet för företagen och myndigheterna. Detta ändringsförslag är 
kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 704
ARTIKEL 57, PUNKT 6

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

6. Tillstånden skall vara förenade med 
omprövningsperioder och krav på 
inlämnande av substitutionsplaner, och de 
kan underkastas andra villkor, t.ex. 
övervakning. Tillstånden skall ha en 
giltighetstid på högst sju år.

Or. en

Motivering

Modification of amendment 61.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 705
ARTIKEL 57, PUNKT 6

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

6. Tillstånden skall vara förenade med 
omprövningsperioder och krav på 
inlämnande av substitutionsplaner, och de 
kan underkastas andra villkor, t.ex. 
övervakning. Tillstånden skall ha en 
giltighetstid på högst fem år.

Or. en

Motivering

Identical to Sacconi's am. 61. It is necessary to establish a time limit for authorisations. 
Similar provisions are found in legislation for biocides and for genetically modified 
organisms. This will also provide incentive for innovation and the development of safer 
alternatives.
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 706
ARTIKEL 57, PUNKT 6

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

6. Tillstånden skall vara förenade med 
omprövningsperioder och krav på 
substitutionsplaner, och de kan 
underkastas andra villkor, t.ex. krav på 
övervakning. Tillstånden skall ha en 
giltighetstid på högst fem år.

Or. en

Motivering

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 707
ARTIKEL 57, PUNKT 6

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

6. Tillstånden skall vara förenade med 
omprövningsperioder och krav på 
inlämnande av substitutionsplaner, och de 
kan underkastas andra villkor, t.ex. 
övervakning. Tillstånden skall ha en 
giltighetstid på högst tre år.

Or. en

Motivering

Strengthens the rapporteur´s approach in amendment 61. Authorisations must be subject to a 
time limit to give an incentive for innovation.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 708
ARTIKEL 57, PUNKT 6

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

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

Or. nl

Motivering

Ett tillstånd är alltid tidsbegränsat.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 709
ARTIKEL 57, PUNKT 7, LED CA (nytt)

(ca) Tillståndets giltighetstid.

Or. en

Motivering

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 710
ARTIKEL 57, PUNKT 7, LED D

d) Eventuella villkor för tillståndets 
beviljande.

d) Villkor för tillståndets beviljande.

Or. en
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Motivering

See justification above.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 711
ARTIKEL 57, PUNKT 7, LED E

e) Eventuell omprövningsperiod. e) Omprövningsperiod.

Or. en

Motivering

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

Amendment designed to ensure consistency with the amendment to Article 57(6) (Ferreira).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost 
(Honeyball).

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 712
ARTIKEL 57, PUNKT 7, LED F

f) Eventuella övervakningsåtgärder. f) Övervakningsåtgärder.

Or. en

Motivering

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 



AM\565935SV.doc 69/88 PE 357.823v01-00

SV

socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund, Riitta Myller och Mary Honeyball

Ändringsförslag 713
ARTIKEL 57, PUNKT 7, LED FA (nytt)

fa) Substitutionsplan.

Or. en

Motivering

All authorisations should be time-limited, because periodic review will allow (and encourage) 
adaptation to technical progress (e.g. consideration of new information on hazards, exposure, 
socio-economic benefits and availability of alternatives). Without regular review periods, the 
momentum for the innovation of safer alternatives will be lost. A substitution plan should be 
part of every authorisation (Schlyter & others).

It is reasonable that all authorisations issued be temporary, because periodic review will 
allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
All authorisations should be time-limited, and subject to review at most every 5 years 
depending on the state of development of safer alternatives or technologies. Without regular 
review periods, the momentum for the innovation of safer alternatives will be lost (Jørgensen 
& others + Mary Honeyball).

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 714
ARTIKEL 57, PUNKT 8

8. Utöver vad som sägs i eventuella villkor 
för tillståndet skall tillståndshavaren se till 
att exponeringen minskas till lägsta möjliga 
nivå.

utgår

Or. fr

Motivering

Punkt 8 är inte förenlig med riskbedömningen och bör utgå. Ett tillstånd kommer att beviljas 
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om riskbedömningen visar att de risker för människors hälsa och/eller miljön som uppstår på 
grund av exponeringen kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Kravet att minska 
exponeringen till lägsta möjliga nivå skulle därför leda till rättslig och ekonomisk oklarhet.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines och María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 715
ARTIKEL 57, PUNKT 8

8. Utöver vad som sägs i eventuella villkor 
för tillståndet skall tillståndshavaren se till 
att exponeringen minskas till lägsta möjliga 
nivå.

8. Utöver vad som sägs i eventuella villkor 
för tillståndet skall tillståndshavaren se till 
att exponeringen minskas till lägsta möjliga 
ekonomiskt hållbara nivå.

Or. it

Motivering

Man bör även beakta den ekonomiska hållbarheten av de åtgärder som krävs för att minska 
exponeringsnivåerna. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som 
avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

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

Ändringsförslag 716
ARTIKEL 58, PUNKT 1

1. Tidsbegränsade tillstånd som beviljas i 
enlighet med artikel 57.3 skall gälla tills 
kommissionen beslutar om en ny ansökan, 
under förutsättning att tillståndshavaren 
lämnar in en ny ansökan senast 18 
månader innan tidsfristen löper ut. I stället 
för att återigen lämna in alla uppgifter som 
ingår i den ursprungliga ansökan behöver 
sökanden endast ange numret på det 
nuvarande tillståndet, utom i de fall som 
anges i andra, tredje och fjärde stycket.

utgår

Om sökanden inte kan visa att riskerna 
kontrolleras på ett adekvat sätt är det 
nödvändigt att lämna in en uppdatering av 
den socioekonomiska analys, den analys av 
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alternativ och den substitutionsplan som 
ingick i den ursprungliga ansökan.
Om sökanden nu kan visa att risken 
kontrolleras på ett adekvat sätt är det 
nödvändigt att lämna in en uppdaterad 
kemikaliesäkerhetsrapport.
Om andra uppgifter i den ursprungliga 
ansökan har ändrats är det nödvändigt att 
uppdatera dessa uppgifter.

Or. it

Motivering

Detta är i linje med ändringsförslaget till artikel 57.6. Den tidsfrist och det förfarande som 
beskrivs här behövs inte. Besluten att bevilja tillstånd kan redan omprövas när som helst och 
ändras eller till och med återkallas. En tidsbegränsning skulle bara innebära en ytterligare 
skyldighet för företagen och myndigheterna. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 717
ARTIKEL 58, PUNKT 1

1. Tidsbegränsade tillstånd som beviljas i 
enlighet med artikel 57.3 skall gälla tills 
kommissionen beslutar om en ny ansökan, 
under förutsättning att tillståndshavaren 
lämnar in en ny ansökan senast 18 månader 
innan tidsfristen löper ut. I stället för att 
återigen lämna in alla uppgifter som ingår i 
den ursprungliga ansökan behöver sökanden 
endast ange numret på det nuvarande 
tillståndet, utom i de fall som anges i andra, 
tredje och fjärde stycket.

1. Tidsbegränsade tillstånd skall gälla tills 
kommissionen beslutar om en ny ansökan, 
under förutsättning att tillståndshavaren 
lämnar in en ny ansökan senast 18 månader 
innan tidsfristen löper ut. I stället för att 
återigen lämna in alla uppgifter som ingår i 
den ursprungliga ansökan behöver sökanden 
endast ange numret på det nuvarande 
tillståndet, utom i de fall som anges i andra, 
tredje och fjärde stycket.

Om sökanden inte kan visa att riskerna 
kontrolleras på ett adekvat sätt är det 
nödvändigt att lämna in en uppdatering av 
den socioekonomiska analys, den analys av 
alternativ och den substitutionsplan som 
ingick i den ursprungliga ansökan.
Om sökanden nu kan visa att risken 
kontrolleras på ett adekvat sätt är det 
nödvändigt att lämna in en uppdaterad 
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kemikaliesäkerhetsrapport.
Om andra uppgifter i den ursprungliga 
ansökan har ändrats är det nödvändigt att 
uppdatera dessa uppgifter.

Or. en

Motivering

All authorisations should be time-limited. Therefore also this article needs to be amended. In 
the Commission proposal there are two routes for authorisation. The system will be more 
clear if there is only one route.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 718
ARTIKEL 58, PUNKT 1

1. Tidsbegränsade tillstånd som beviljas i 
enlighet med artikel 57.3 skall gälla tills 
kommissionen beslutar om en ny ansökan, 
under förutsättning att tillståndshavaren 
lämnar in en ny ansökan senast 18 månader 
innan tidsfristen löper ut. I stället för att 
återigen lämna in alla uppgifter som ingår i 
den ursprungliga ansökan behöver sökanden 
endast ange numret på det nuvarande 
tillståndet, utom i de fall som anges i andra, 
tredje och fjärde stycket.

1. Tidsbegränsade tillstånd skall gälla tills 
kommissionen beslutar om en ny ansökan, 
under förutsättning att tillståndshavaren 
lämnar in en ny ansökan senast 18 månader 
innan tidsfristen löper ut. I stället för att 
återigen lämna in alla uppgifter som ingår i 
den ursprungliga ansökan behöver sökanden 
endast ange numret på det nuvarande
tillståndet, utom i de fall som anges i andra, 
tredje och fjärde stycket.

Om sökanden inte kan visa att riskerna 
kontrolleras på ett adekvat sätt är det 
nödvändigt att lämna in en uppdatering av 
den socioekonomiska analys, den analys av 
alternativ och den substitutionsplan som 
ingick i den ursprungliga ansökan.

Sökanden skall lämna in en uppdatering av 
den socioekonomiska analys, den analys av 
alternativ och den substitutionsplan som 
ingick i den ursprungliga ansökan.

Om sökanden nu kan visa att risken 
kontrolleras på ett adekvat sätt är det 
nödvändigt att lämna in en uppdaterad 
kemikaliesäkerhetsrapport.
Om andra uppgifter i den ursprungliga 
ansökan har ändrats är det nödvändigt att
uppdatera dessa uppgifter.

Om andra uppgifter i den ursprungliga 
ansökan har ändrats skall sökanden
uppdatera dessa uppgifter.

Or. en
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Motivering

Pack of amendments all aiming towards strengthening substitution and duty of care.

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

Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 719
ARTIKEL 58, PUNKT 3, STYCKE 2

Om det föreligger en allvarlig och 
omedelbar hälso- eller miljörisk får 
kommissionen tillfälligt dra in tillståndet i 
väntan på omprövningen; hänsyn skall 
härvid tas till proportionalitetsprincipen.

Om det föreligger en hälso- eller miljörisk 
får kommissionen tillfälligt dra in tillståndet 
i väntan på omprövningen; hänsyn skall 
härvid tas till proportionalitetsprincipen.

Or. it

Motivering

Det finns inga kriterier för fastställandet av en allvarlig och omedelbar risk och därför 
överlämnas det åt kommissionen att, på grundval av kriterier, fatta beslut om att dra in 
tillståndet under omprövningen. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 720
ARTIKEL 58, PUNKT 4

4. Om en miljökvalitetsnorm enligt 
direktiv 96/61/EG inte uppfylls, får tillstånd 
som beviljats för användning av det 
berörda ämnet omprövas.

utgår

Or. en

Motivering

Linked to the deletion of Article 57(2) by the same authors.

If environmental quality standards under Directive 96/61/EC or environmental objectives of 
Directive 2000/60/EC are removed as exemptions from the authorisation requirements, then 
there is no need to insert this review clause.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 721
ARTIKEL 58, PUNKT 5

5. Om ett miljökvalitetsmål enligt artikel 4.1 
i direktiv 2000/60/EG inte uppnås, får 
tillstånd som beviljats för användning av 
det berörda ämnet i ett visst 
avrinningsområde omprövas.

utgår

Or. en

Motivering

See justification above.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 722
ARTIKEL 59, PUNKT 4, LED DA (nytt)

(da) En analys av alternativen i vilken 
deras risker och en substitutions tekniska 
och ekonomiska genomförbarhet prövas, 
tillsammans med en substitutionsplan som 
omfattar forskning och utveckling och en 
tidsplan för av sökanden föreslagna 
åtgärder.

Or. en

Motivering

It is reasonable that all authorisation applications should automatically include a plan for 
substitution, so that momentum for the innovation of safer alternatives will be maintained.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 723
ARTIKEL 59, PUNKT 5

5. Till ansökan får också fogas
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a) en socioekonomisk analys som 
genomförts i enlighet med bilaga XV,

da) en socioekonomisk analys som 
genomförts i enlighet med bilaga XV,

b) en analys av alternativen med avseende 
på deras risker och ekonomiska 
genomförbarhet samt, om detta är lämpligt, 
en substitutionsplan, inklusive forskning och 
utveckling och sökandens tidsplan för de 
föreslagna åtgärderna.

db) en analys av alternativen med avseende 
på deras risker och ekonomiska 
genomförbarhet samt, om detta är lämpligt, 
en substitutionsplan, inklusive forskning och 
utveckling och sökandens tidsplan för de 
föreslagna åtgärderna.

Or. en

Motivering

Identical to Sacconi's amendment 66.  In the Commission proposal there are two routes for 
authorisation. The system will be more clear if there is only one route. This amendment 
merges the two routes.

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

Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer och Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 724
ARTIKEL 59, PUNKT 5, LED B

b) en analys av alternativen med avseende 
på deras risker och ekonomiska 
genomförbarhet samt, om detta är lämpligt, 
en substitutionsplan, inklusive forskning 
och utveckling och sökandens tidsplan för 
de föreslagna åtgärderna.

utgår

Or. en

Motivering

Implementation is impracticable. Requesting manufacturers to provide information and data 
on a competitor's products would be of no use because, in some cases, the information on 
possible alternatives might not even be available to those manufacturers. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. (Vernola & 
others)

The implementation is not practicable. Manufacturers should not be requested to submit 
information and data on products of a competitor as they do not necessarily have the 
information available on possible, substitutes which in certain cases is not even produced by 
the concerned manufacturers (Ulmer & others).
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, 
Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 725
ARTIKEL 59, PUNKT 6

6. Ansökan skall inte omfatta något av 
följande:

utgår

a) Hälso- och miljöriskerna vid utsläpp av 
ämnet från en anläggning som har beviljats 
tillstånd i enlighet med direktiv 96/61/EG.
b) Riskerna för och via vattenmiljön vid 
utsläpp av ämnet från en punktkälla som 
omfattas av kravet på förhandsreglering 
enligt artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
och av lagstiftning som antagits i enlighet 
med artikel 16 i det direktivet.
c) De hälsorisker som uppkommer vid 
användning av ett ämne i medicintekniska 
produkter som regleras genom direktiv 
90/385/EEG, 93/42/EEG eller 98/79/EG.

Or. en

Motivering

It is important that authorisation applications consider in full the risks to human health and 
the environment. Regulation by emission limit values is not a suitable means for dealing with 
chemicals of very high concern (particularly PBT and vPvB) and cannot ensure a high degree 
of protection of human health and the environment. The use of such substances in medical 
devices may have indirect human health (and environmental) effects not considered in the 
specified Directives (Jørgensen & others).

The legislative instruments listed here do not consider the availability of substitutes.  
Therefore, the measures to reduce the risks posed by substances that fall under these 
directives are  not adequately addressed and not in line with the suggested strengthening of 
authorisation. The exemption for installations for which a permit has been granted in 
accordance with Directive 96/61/EC is particularly problematic, as this Directive does not 
consider the particular problem of substances that are persistent and bioaccumulative 
(Schlyter & others).
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Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 726
ARTIKEL 59, PUNKT 6, LED A

a) Hälso- och miljöriskerna vid utsläpp av 
ämnet från en anläggning som har beviljats 
tillstånd i enlighet med direktiv 96/61/EG.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 57.2 a.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 727
ARTIKEL 59, PUNKT 6, LED B

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

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 57.2 b.

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

Ändringsförslag 728
ARTIKEL 61, PUNKT 2

2. Kemikaliemyndigheten skall, med 
beaktande av sekretessen i enlighet med 
artikel 116, på sin webbplats tillhandahålla 
översiktlig information om användningar för 
vilka ansökningar har mottagits; den skall 
härvid ange den tidsfrist inom vilken 

2. Kemikaliemyndigheten skall, med 
beaktande av sekretessen i enlighet med 
artikel 116, på sin webbplats tillhandahålla 
översiktlig information om användningar för 
vilka ansökningar har mottagits.
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berörda tredje parter får lämna in 
information om alternativa ämnen eller 
tekniker.

Or. en

Motivering

There should be no call to third parties to submit information on alternative substances or 
technologies, because the development and implementation should be left to the market.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 729
ARTIKEL 61, PUNKT 3

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall varje 
kommitté som avses i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information i artikel 59 som är relevant för 
kommitténs ansvarsområde. Om nödvändigt 
skall kommittén begära ytterligare 
information från sökanden för att bringa 
ansökan i överensstämmelse med kraven i 
artikel 59. Varje kommitté skall också 
beakta information som tillhandahållits av 
tredje parter.

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall varje 
kommitté som avses i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information i artikel 59 som är relevant för 
kommitténs ansvarsområde. Om nödvändigt 
skall kommittén begära ytterligare 
information från sökanden för att bringa 
ansökan i överensstämmelse med kraven i 
artikel 59. Varje kommitté skall också 
beakta information som tillhandahållits av 
tredje parter och kan vid behov be dem om 
ytterligare information.

Om en av eller båda kommittéerna anser 
att mer information behövs om alternativa 
ämnen eller tekniker kan de beställa en 
undersökning om tillgängliga alternativ. 
Undersökningen skall finansieras genom 
den av kemikaliemyndigheten fastställda 
tillståndsavgiften.

Or. en

Motivering

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent reports on potential substitutes. This additional information would 
then be available to the committees when they decide on the merit of an application for 
authorisation. Under the existing legislation, national experts already have to decide on the 
availability of safer alternatives. As the Agency committees have 10 months to draft their 
decisions, it should be possible to complete a study on alternatives within this period.
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 730
ARTIKEL 61, PUNKT 3

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall varje 
kommitté som avses i punkt 1 först
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information i artikel 59 som är relevant för 
kommitténs ansvarsområde. Om nödvändigt 
skall kommittén begära ytterligare 
information från sökanden för att bringa 
ansökan i överensstämmelse med kraven i 
artikel 59. Varje kommitté skall också 
beakta information som tillhandahållits av 
tredje parter.

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall varje 
kommitté som avses i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
information i artikel 59 som är relevant för 
kommitténs ansvarsområde. Om nödvändigt 
skall kommittén begära ytterligare 
information från sökanden för att bringa 
ansökan i överensstämmelse med kraven i 
artikel 59. Varje kommitté skall också 
beakta information som tillhandahållits av 
tredje parter, och den får inhämta 
information från utomstående källor eller 
fristående studier om så krävs. 
Inhämtandet av dessa upplysningar får 
medlemsstaterna, särskilt i de fall då de 
avser ersättningsämnen eller ny teknik, för 
en kort tid överlåta till en extern part eller 
till en erkänd forskningsmyndighet. 
Kostnaderna får täckas av 
kemikaliemyndigheten genom de därtill 
avsatta medlen (artikel 59.7).

Or. el

Motivering

Detta ändringsförslag kan vara till nytta eftersom en mer omfattande utredning av eventuella 
alternativa ämnen (under tillståndsförfarandet) skulle underlätta för små och medelstora 
företag. Beslutsfattandet skulle då basera sig på bästa möjliga underlag, och om oberoende 
rådgivare utför fristående studier skulle informationen kunna spridas till de små tillverkarna 
(i detta fall små och medelstora kemiföretag).

Ändringsförslag från Mary Honeyball och Anders Wijkman

Ändringsförslag 731
ARTIKEL 61, PUNKT 3

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall varje 
kommitté som avses i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 

3. Vid utarbetande av sitt yttrande skall varje 
kommitté som avses i punkt 1 först 
kontrollera att ansökan omfattar all den 
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information i artikel 59 som är relevant för 
kommitténs ansvarsområde. Om nödvändigt 
skall kommittén begära ytterligare 
information från sökanden för att bringa 
ansökan i överensstämmelse med kraven i 
artikel 59. Varje kommitté skall också 
beakta information som tillhandahållits av 
tredje parter.

information i artikel 59 som är relevant för 
kommitténs ansvarsområde. Om nödvändigt 
skall kommittén begära ytterligare 
information från sökanden för att bringa 
ansökan i överensstämmelse med kraven i 
artikel 59. Varje kommitté skall också 
beakta information som tillhandahållits av 
tredje parter och kan vid behov be dem om 
ytterligare information.

Om en av eller båda kommittéerna anser 
att mer information behövs om alternativa 
ämnen eller tekniker kan de beställa en 
undersökning om tillgängliga alternativ. 
Undersökningen skall finansieras genom 
den av kemikaliemyndigheten fastställda 
tillståndsavgiften (artikel 59.7).

Or. en

Motivering

Agency committees need more flexibility to gather information and should be able to 
commission independent consultants and national experts to report on potential substitutes. 
This additional information would then be available to the committees when they decide on 
the merit of an application for authorisation. Under the existing legislation, national experts 
already have to decide on the availability of safer alternatives. The Agency committees have 
10 months to draft their decisions, so that it should be possible to complete a study on 
alternatives within this period.

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

Ändringsförslag 732
ARTIKEL 61, PUNKT 5, STYCKE 3

Om sökanden önskar lämna synpunkter skall 
denne skriftligen sända sin argumentation 
till kemikaliemyndigheten inom två månader 
efter det att förslaget till yttrande erhållits. 
Kommittéerna skall ta sökandens synpunkter 
under övervägande och anta sina slutliga 
yttranden inom två månader efter det att den 
skriftliga argumentationen erhållits, om 
lämpligt med beaktande av sökandens 
argumentation. Inom ytterligare 15 dagar 
skall kemikaliemyndigheten sända 

Om sökanden önskar lämna synpunkter skall 
denne skriftligen sända sin argumentation 
till kemikaliemyndigheten inom två månader 
efter det att förslaget till yttrande erhållits. 
Kommittéerna skall ta sökandens synpunkter 
under övervägande och anta sina slutliga 
yttranden inom två månader efter det att den 
skriftliga argumentationen erhållits, med 
beaktande av sökandens argumentation. 
Inom ytterligare 15 dagar skall 
kemikaliemyndigheten sända yttrandena, 
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yttrandena, med den skriftliga 
argumentationen bifogad, till kommissionen, 
medlemsstaterna och sökanden.

med den skriftliga argumentationen bifogad, 
till kommissionen, medlemsstaterna och 
sökanden.

Or. en

Motivering

The comments of the applicant should be taken into account in either case, not only when 
appropriate.

The attachments may contain sensitive business information, that should not be published in 
order to protect business information.

Linked to amendment to article 69.

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

Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 733
ARTIKEL 61, PUNKT 6

6. Kemikaliemyndigheten skall offentliggöra 
de icke-konfidentiella delarna av sina 
yttranden och eventuella bilagor på sin 
webbplats i enlighet med artikel 116.

6. Kemikaliemyndigheten skall offentliggöra 
de icke-konfidentiella delarna av sina 
yttranden på sin webbplats i enlighet med 
artikel 116.

Or. en

Motivering

See justification above.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 734
ARTIKEL 61, PUNKT 6

6. Kemikaliemyndigheten skall offentliggöra 
de icke-konfidentiella delarna av sina 
yttranden och eventuella bilagor på sin 
webbplats i enlighet med artikel 116.

6. Kemikaliemyndigheten skall offentliggöra 
de icke-konfidentiella delarna av sina 
yttranden och eventuella bilagor på sin 
webbplats i enlighet med artikel 116, 
samtidigt som den informerar sökanden om 
dessa.
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Or. it

Motivering

Enligt det förfarande som kommissionen föreslår skall enbart den som ansöker om tillstånd 
informeras om huruvida tillstånd beviljas eller inte. Det finns därför en risk för att 
tillverkaren använder den tid då enbart han vet att tillstånd nekats till att leverera det 
förbjudna ämnet eller varor innehållande detta ämne till återförsäljarna i syfte att kringgå 
sina skyldigheter innan förbudet träder i kraft.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 735
ARTIKEL 62

Skyldigheter för tillståndshavare Informationskrav för tillståndspliktiga 
ämnen

Tillståndshavare skall ange 
tillståndsnumret på etiketten innan de 
släpper ut ett ämne på marknaden för en 
tillåten användning.

Alla ämnen – som sådana eller ingående i 
beredningar eller varor – som uppfyller 
villkoren i artikel 54 skall märkas och vid 
alla tillfällen åtföljas av ett 
säkerhetsdatablad. På etiketten skall anges
a) ämnets namn,
b) det faktum att ämnet ingår i bilaga XIII 
och
c) varje specifik användning som ämnet 
har godkänts för.

Or. it

Motivering

Detta klargör ändringsförslag 69 från föredraganden, med avseende på att det bara är ämnen 
som omfattas av tillståndsplikten.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 736
ARTIKEL 62

Skyldigheter för tillståndshavare Informationskrav för tillståndspliktiga 
ämnen

Tillståndshavare skall ange 1. För alla tillståndspliktiga ämnen enligt 
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tillståndsnumret på etiketten innan de 
släpper ut ett ämne på marknaden för en 
tillåten användning.

artikel 54 skall information enligt punkt 3 
anges dels på en etikett för vidarebefordran 
nedåt i distributionskedjan för ämnen och 
beredningar, dels på säkerhetsdatabladet.

2. Om en nedströmsanvändare införlivar 
sådana ämnen i en vara, eller om de ingår i 
en importerad vara, skall informationen 
enligt punkt 3 vidarebefordras längs hela 
distributionskedjan för varan. 
Informationen kan anges på en etikett eller 
tillsammans med sådan annan information 
som normalt lämnas till 
nedströmsanvändare eller konsumenter av 
varan, alltefter vad som är lämpligt.
3. Informationen enligt punkterna 1 och 2 
skall innehålla a) ämnets namn och b) 
uppgifter om huruvida ämnet endast 
uppfyller de kriterier som anges i artikel 54 
för ämnen som skall upptas i bilaga XIII, 
om det redan är upptaget i bilaga XIII eller 
om det beviljats tillstånd för en viss
användning. I sistnämnda fall bör den 
användning för vilket tillståndet beviljats 
liksom tillståndsnumret anges.

Or. en

Motivering

The proposed obligations of holders of authorisations are not sufficient. It is essential that the
many users of chemicals as well as those managing waste have the possibility to take 
necessary measures to avoid damage to human health or to the environment.

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

Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 737
ARTIKEL 63

Artikel 63 utgår
Nedströmsanvändare

1. Nedströmsanvändare som använder ett 
ämne i enlighet med artikel 53 skall inom 
tre månader från den första leveransen av 
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ämnet anmäla detta till 
kemikaliemyndigheten. De skall endast 
använda det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställt i enlighet 
med artikel 108.
2. Kemikaliemyndigheten skall upprätta ett 
register över nedströmsanvändare som har 
gjort en anmälan enligt punkt 1 och skall 
hålla detta register uppdaterat. 
Kemikaliemyndigheten skall ge 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
tillgång till detta register.

Or. it

Motivering

För att undvika att små och medelstora företag belastas med ytterligare och alltför 
betungande skyldigheter vore det lämpligt att avskaffa anmälningsskyldigheten för 
nedströmsanvändare som använder godkända ämnen. Vid sidan om kraven på fullständiga 
uppgifter och övriga inlämningskrav vid registreringsförfarandet (artiklarna 32–34) skulle 
denna skyldighet innebära en ytterligare, ohållbar börda för små och medelstora företag. 
Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i 
avdelning VII: tillstånd.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 738
ARTIKEL 63, PUNKT 1

1. Nedströmsanvändare som använder ett 
ämne i enlighet med artikel 53 skall inom 
tre månader från den första leveransen av 
ämnet anmäla detta till 
kemikaliemyndigheten. De skall endast 
använda det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställt i enlighet 
med artikel 108.

utgår

Or. fr

Motivering

Ett anmälningsförfarande fastställs för nedströmsanvändare som använder godkända ämnen. 
Tillsammans med information - och rapporteringskravet i samband med 
registreringsförfarandet (artiklarna 32–34) leder detta till en extra arbetsbörda som små och 
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medelstora företag inte klarar av.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 739
ARTIKEL 63, PUNKT 2A (ny)

2a. Tillverkare och importörer av varor 
som innehåller ämnen som uppfyller 
tillståndskriterierna skall se till att detta 
anges på varorna genom tydlig märkning 
och i lämpliga fall även ange 
tillståndsnumret.

Or. en

Motivering

It is a priority that consumers be able to make informed decisions when they buy articles. It is 
therefore essential that articles containing substances meeting authorisation criteria be 
clearly labelled.


