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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 323
AVDELNING X, RUBRIKEN

KLASSIFICERINGS- OCH 
MÄRKNINGSREGISTRET

KLASSIFICERINGSREGISTRET

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra enhetligheten med de ändringsförslag som lämnats in 
och till att undvika upprepningar. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning X: klassificerings- och märkningsregistret.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 324
ARTIKEL 109
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Artikel 109 utgår
Tillämpningsområde

Denna avdelning gäller
a) ämnen som skall registreras av 
tillverkaren eller importören,
b) ämnen som omfattas av 
tillämpningsområdet i artikel 1 i direktiv 
67/548/EEG, som uppfyller kriterierna för 
att klassificeras som farliga enligt det 
direktivet och som släpps ut på marknaden 
som sådana eller i en beredning över de 
koncentrationsgränser som anges i direktiv 
1999/45/EG vilket resulterar i att 
beredningen klassificeras som farlig.

Or. de

Motivering

Det är onödigt att upprätta ett separat klassificerings- och märkningsregister eftersom 
information om klassificering och märkning ges i samband med registreringen eller 
inlämnandet av kärninformation. Denna information kommer att finnas tillgänglig i en 
databas som kemikaliemyndigheten skall upprätta och underhålla enligt artikel 73.2 d. 
Ytterligare anmälningskrav i samband med upprättandet av ett sådant register skulle 
innebära en onödig belastning för tillverkare och importörer utan att leda till att ytterligare 
information erhålls.

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

Ändringsförslag 325
ARTIKEL 109, LED B

b) ämnen som omfattas av 
tillämpningsområdet i artikel 1 i direktiv 
67/548/EEG, som uppfyller kriterierna för 
att klassificeras som farliga enligt det 
direktivet och som släpps ut på marknaden 
som sådana eller i en beredning över de 
koncentrationsgränser som anges i direktiv 
1999/45/EG vilket resulterar i att 
beredningen klassificeras som farlig.

b) ämnen som omfattas av 
tillämpningsområdet i artikel 1 i direktiv 
67/548/EEG, som uppfyller kriterierna för 
att klassificeras som farliga enligt det 
direktivet och som släpps ut på marknaden i 
mängder på över 100 kg per år per 
tillverkare eller importör som sådana eller i 
en beredning över de koncentrationsgränser 
för skadliga hälso- och miljöeffekter som 
anges i direktiv 1999/45/EG vilket resulterar 
i att beredningen klassificeras som farlig.
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Denna avdelning skall inte tillämpas på 
ämnen som är undantagna från 
registreringsplikten.

Or. it

Motivering

Man bör fastställa en minimimängd för att undvika att även små mängder måste rapporteras. 
I direktiv 1999/45/EG fastställs inga koncentrationsgränser för fysikaliska och kemiska 
effekter. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna 
i avdelning X: klassificerings- och märkningsregistret.

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

Ändringsförslag 326
ARTIKEL 110, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. En importör eller tillverkare, eller grupp 
av importörer eller tillverkare, som släpper 
ut ett ämne på marknaden inom ramen för 
artikel 109, skall delge 
kemikaliemyndigheten följande information 
för införande i registret i enlighet med 
artikel 111 om den inte lämnas som ett led i 
registreringen:

1. En importör eller tillverkare, eller grupp 
av importörer eller tillverkare, som släpper 
ut ett ämne på marknaden inom ramen för 
artikel 109, skall delge 
kemikaliemyndigheten följande information 
för införande i registret i enlighet med 
artikel 111 såvida den inte skall lämnas som 
ett led i registreringen:

Or. it

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

Ändringsförslag 327
ARTIKEL 110, PUNKT 1, LED B

b) Ämnets identitet i enlighet med del 2 i 
bilaga IV.

b) Ämnets identitet i enlighet med del 2 i 
bilaga IV. För ämnen som omfattas av 
artikel 109 b skall det räcka med den 
information som avses i del 2.1 i bilaga IV.

Or. it
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Motivering

Dubbelarbete bör undvikas. När det gäller led b är de fullständiga kraven i del 2 i bilaga IV 
alltför omfattande och de skulle innebära orimliga kostnader för ämnen i små mängder. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning X: 
klassificerings- och märkningsregistret.

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

Ändringsförslag 328
ARTIKEL 110, PUNKT 1, LED D

d) Ämnets faromärkning, efter tillämpning 
av artiklarna 23, 24 och 25 i 
direktiv 67/548/EEG.

utgår

Or. it

Motivering

Dubbelarbete bör undvikas. När det gäller led d bör registret ge en klassificering av registret, 
inte märkningen. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning X: klassificerings- och märkningsregistret.

Ändringsförslag från Johannes Blokland och Chris Davies

Ändringsförslag 329
ARTIKEL 110, PUNKT 3

3. Om kravet i punkt 1 leder till att olika 
uppgifter lämnas för samma ämne skall 
anmälarna och registranterna göra vad de 
kan för att komma överens om vilken 
uppgift som skall läggas in i registret.

3. Om kravet i punkt 1 kommer att leda till 
att olika uppgifter lämnas för samma ämne 
skall anmälarna och registranterna komma 
överens om vilken uppgift som skall läggas 
in i registret.

Om olika anmälare och registranter är av 
olika åsikt skall kemikaliemyndigheten, 
efter samråd med alla berörda parter, 
fastställa en enhetlig uppgift.

Or. nl

Motivering

Ett och samma ämne måste klassificeras på samma sätt (Johannes Blokland).



AM\565937SV.doc 5/47 PE 357.825v01-00

SV

Det är viktigt att olika leverantörer som producerar ett och samma ämne har samma 
klassificering för det. (Chris Davies).

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

Ändringsförslag 330
ARTIKEL 111, RUBRIKEN

Klassificerings- och märkningsregistret Klassificeringsregistret

Or. it

Motivering

Den föreslagna texten innehåller upprepningar eftersom den aktuella frågan redan regleras 
genom artiklarna 109 och 20. Ändringsförslaget syftar till att säkra enhetligheten med de 
ändringsförslag som lämnats in och till att undvika upprepningar. Detta ändringsförslag är 
kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning X: klassificerings- och 
märkningsregistret.

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

Ändringsförslag 331
ARTIKEL 111, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Kemikaliemyndigheten skall upprätta och 
underhålla ett klassificerings- och 
märkningsregister, som skall innehålla de 
uppgifter som anges i artikel 110.1, både för 
information som anmälts enligt artikel 110.1 
och information som lämnas in som ett led i 
en registrering; registret skall ha formen av 
en databas Den icke-konfidentiella 
informationen i denna databas, som anges i 
artikel 116.2, skall vara tillgänglig för 
allmänheten. Kemikaliemyndigheten skall 
bevilja tillgång till andra data om varje ämne 
i registret för anmälare och registranter som 
har tillhandahållit information om det ämnet.

1. Kemikaliemyndigheten skall upprätta och 
underhålla ett klassificeringsregister, som 
skall innehålla de uppgifter som anges i 
artikel 110.1, både för information som 
anmälts enligt artikel 110.1 och information 
som lämnas in som ett led i en registrering; 
registret skall ha formen av en databas Den 
icke-konfidentiella informationen i denna 
databas, som anges i artikel 116.2, skall vara 
tillgänglig för allmänheten. 
Kemikaliemyndigheten skall bevilja tillgång 
till andra data om varje ämne i registret för 
anmälare och registranter som har 
tillhandahållit information om det ämnet.

Or. it
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Motivering

Den föreslagna texten innehåller upprepningar eftersom den aktuella frågan redan regleras 
genom artiklarna 109 och 20. Ändringsförslaget syftar till att säkra enhetligheten med de 
ändringsförslag som lämnats in och till att undvika upprepningar. Detta ändringsförslag är 
kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning X: klassificerings- och 
märkningsregistret.

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

Ändringsförslag 332
ARTIKEL 111, PUNKT 1, STYCKE 2

Kemikaliemyndigheten skall uppdatera 
registret när den erhåller uppdaterad 
information i enlighet med artikel 110.4.

Kemikaliemyndigheten skall uppdatera 
registret när den erhåller uppdaterad 
information i enlighet med artikel 20.1 ga 
eller artikel 110.4.

Or. it

Motivering

Den föreslagna texten innehåller upprepningar eftersom den aktuella frågan redan regleras 
genom artiklarna 109 och 20. Ändringsförslaget syftar till att säkra enhetligheten med de 
ändringsförslag som lämnats in och till att undvika upprepningar. Detta ändringsförslag är 
kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning X: klassificerings- och 
märkningsregistret.

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

Ändringsförslag 333
ARTIKEL 111, PUNKT 2, LED A

a) Om det för den aktuella posten finns en 
harmoniserad klassificering och märkning
på gemenskapsnivå, genom att den är 
upptagen i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

a) Om det för den aktuella posten finns en 
harmoniserad klassificering på 
gemenskapsnivå, genom att den är upptagen 
i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra enhetligheten med de ändringsförslag som lämnats in 
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och till att undvika upprepningar. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning X: klassificerings- och märkningsregistret.

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 334
ARTIKEL 112, RUBRIKEN

Harmonisering av klassificering och 
märkning

Harmonisering av klassificering

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra enhetligheten med de ändringsförslag som lämnats in 
och till att undvika upprepningar. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning X: klassificerings- och märkningsregistret.

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 335
ARTIKEL 112, PUNKT 1

1. Harmoniserad klassificering och 
märkning på gemenskapsnivå skall från och 
med denna förordnings ikraftträdande endast 
införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG för 
ämnen som cancerframkallande, mutagena 
eller reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 
eller 3, eller för ämnen som ger allergi i 
luftvägarna. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter får därför lämna in förslag på 
harmoniserad klassificering och märkning i 
enlighet med bilaga XIV till 
kemikaliemyndigheten.

1. Harmoniserad klassificering på 
gemenskapsnivå skall från och med denna 
förordnings ikraftträdande endast införas i 
bilaga I till direktiv 67/548/EEG för ämnen 
som cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3, 
eller för ämnen som ger allergi i luftvägarna. 
Medlemsstaternas behöriga myndigheter får 
därför lämna in förslag på harmoniserad 
klassificering i enlighet med bilaga XIV till 
kemikaliemyndigheten.

Or. it
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkra enhetligheten med de ändringsförslag som lämnats in 
och till att undvika upprepningar. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning X: klassificerings- och märkningsregistret.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 336
ARTIKEL 112, PUNKT 1

1. Harmoniserad klassificering och 
märkning på gemenskapsnivå skall från och 
med denna förordnings ikraftträdande endast
införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG för 
ämnen som cancerframkallande, mutagena 
eller reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 
eller 3, eller för ämnen som ger allergi i 
luftvägarna. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter får därför lämna in förslag på 
harmoniserad klassificering och märkning i 
enlighet med bilaga XIV till 
kemikaliemyndigheten.

1. Harmoniserad klassificering och
märkning på gemenskapsnivå kan från och 
med denna förordnings ikraftträdande också 
införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG 
och direktiv 1999/45/EG. Medlemsstaternas 
behöriga myndigheter får därför lämna in 
förslag på harmoniserad klassificering och 
märkning i enlighet med bilaga XIV till 
kemikaliemyndigheten.

Or. en

Motivering

The restriction of harmonised classification to just some adverse effects is not acceptable. 
There are many more highly relevant impacts on human health and the environment. 
Classification has proven to be very controversial, too controversial to be left to industry 
alone. Harmonised classification allows to solve conflicts without recourse to courts, and 
therefore saves resources. Moreover, the classification of preparations determines whether a 
chemical safety assessment must be made (Art. 29), so it is important to have harmonised 
classification to avoid uncertainties and conflicts.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 337
ARTIKEL 112, PUNKT 1

1. Harmoniserad klassificering och 
märkning på gemenskapsnivå skall från och 
med denna förordnings ikraftträdande endast 

1. Harmoniserad klassificering och 
märkning på gemenskapsnivå skall från och 
med denna förordnings ikraftträdande endast 
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införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG för 
ämnen som cancerframkallande, mutagena 
eller reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 
eller 3, eller för ämnen som ger allergi i 
luftvägarna. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter får därför lämna in förslag på 
harmoniserad klassificering och märkning i 
enlighet med bilaga XIV till 
kemikaliemyndigheten.

införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG för 
ämnen som cancerframkallande, mutagena 
eller reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 
eller 3, eller för ämnen som ger allergi i 
luftvägarna.

a) Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
får därför lämna in förslag på harmoniserad 
klassificering och märkning i enlighet med 
bilaga XIV till kemikaliemyndigheten.

b) Kemikaliemyndigheten får utarbeta 
harmoniserade klassificerings- och 
märkningsförslag i enlighet med 
bilaga XIV.

Or. en

Motivering

En följd av ändringsförslagen till avdelning VI (utvärdering).

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

Ändringsförslag 338
ARTIKEL 113

De skyldigheter som anges i artikel 110 skall 
gälla från och med den första tidsfrist som 
anges i artikel 21.1.

De skyldigheter som anges i artikel 110 skall 
gälla från och med den första tidsfrist som 
anges i artikel 21.

Or. it

Motivering

Om registret skall sammanställas redan i samband med förhandsregistreringen bör 
tidsfristerna vara enhetliga. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag 
som avser artiklarna i avdelning X: klassificerings- och märkningsregistret.
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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 339
ARTIKEL 114

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

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

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

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

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

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

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas redan fem år efter det att den 
anmälan som krävs enligt artikel 131.2 har 
inkommit.

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas redan två år efter det att den 
anmälan som krävs enligt artikel 131.2 har 
inkommit.

3. Kommissionen skall vart tionde år
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den 
information som anges i punkterna 1 och 2.

3. Kommissionen skall vartannat år
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den 
information som anges i punkterna 1 och 2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan sex år efter det 
anmälningsdatum som anges i artikel 131.2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan två år efter det 
anmälningsdatum som anges i artikel 131.2.

Or. it

Motivering

Mot bakgrund av förordningens starkt innovativa karaktär bör rapporterna om dess 
tillämpning lämnas in tidigare än vad som föreslagits, bland annat för att man skall kunna 
övervaka förordningens tillämpning på vederbörligt sätt och i tillräcklig utsträckning. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning XI: 
information.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 340
ARTIKEL 114

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

1. Medlemsstaterna skall vartannat år lämna 
en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning inom 
sina respektive territorier, inbegripet de 
avsnitt som handlar om utvärdering och 
efterlevnadskontroll, i det formulär som 
fastställs i artikel 108. Rapporterna skall 
bland annat innehålla information om de 
övervaknings- och kontrollåtgärder som 
vidtagits, eventuella överträdelser som 
fastställts och påföljderna av dessa, samt 
om eventuella problem som framkommit 
vid genomförandet av förordningen.

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

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

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

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

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas redan fem år efter det att den 
anmälan som krävs enligt artikel 131.2 har 
inkommit.

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas redan två år efter det att den 
anmälan som krävs enligt artikel 131.2 har 
inkommit.

3. Kommissionen skall vart tionde år
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den 
information som anges i punkterna 1 och 2.

3. Kommissionen skall vartannat år
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den 
information som anges i punkterna 1 och 2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan sex år efter det 
anmälningsdatum som anges i artikel 131.2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan två år efter det 
anmälningsdatum som anges i artikel 131.2.

Or. de

Motivering

Med tanke på ett enhetligt genomförande av förordningen är det nödvändigt att avsevärt 
förkorta tidsfristerna för inlämnande av medlemsstaternas rapporter. Endast på detta sätt kan 
man i tid rätta till problem. Man bör även fastställa minimikriterier avseende innehållet i 
rapporterna i syfte att garantera en viss kvalitet på rapporteringen.
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Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini och 
Sergio Berlato

Ändringsförslag 341
ARTIKEL 114

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

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

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

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

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

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

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas redan fem år efter det att den 
anmälan som krävs enligt artikel 131.2 har 
inkommit.

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas redan två år efter det att den 
anmälan som krävs enligt artikel 131.2 har 
inkommit.

3. Kommissionen skall vart tionde år
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den 
information som anges i punkterna 1 och 2.

3. Kommissionen skall vart tredje år
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den 
information som anges i punkterna 1 och 2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan sex år efter det 
anmälningsdatum som anges i artikel 131.2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan tre år efter det 
anmälningsdatum som anges i artikel 131.2.

Or. it

Motivering

Tidsfristerna bör vara kortare för att möjliggöra en lämplig övervakning och eventuella 
justeringar.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 342
ARTIKEL 114
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1. Medlemsstaterna skall vart tionde år
lämna en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning inom 
sina respektive territorier, inbegripet de 
avsnitt som handlar om utvärdering och 
efterlevnadskontroll, i det formulär som 
fastställs i artikel 108.

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

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande.
2. Kemikaliemyndigheten skall vart tionde 
år lämna en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning.

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

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas redan fem år efter det att 
den anmälan som krävs enligt artikel 131.2 
har inkommit.
3. Kommissionen skall vart tionde år
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den 
information som anges i punkterna 1 och 2.

3. Kommissionen skall vart femte år
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den 
information som anges i punkterna 1 och 2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan sex år efter det 
anmälningsdatum som anges i 
artikel 131.2.

Or. nl

Motivering

Rapport skall avläggas vart femte år, såväl av medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten 
som av  kommissionen.En gång vart tionde år är för litet.

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

Ändringsförslag 343
ARTIKEL 114A (ny)

Artikel 114a
Information till allmänheten

För att underlätta konsumenternas säkra 
och hållbara användning av kemikalier, 
beredningar och derivat därav skall 
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tillverkarna tillhandahålla lämplig 
information genom en etikett på 
förpackningen för varje enskild vara som 
släpps ut på marknaden för försäljning till 
konsumenter. Denna etikett skall även, om 
så är lämpligt, kompletteras med 
användning av andra 
kommunikationskanaler, t.ex. webbplatser, 
där mer detaljerad information om varans 
säkerhet och användning tillhandahålls.

Or. en

Motivering

Lätt reviderad version av ändringsförslag 103 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 344
ARTIKEL 114A (ny)

Artikel 114a
Information till allmänheten

För att underlätta konsumenternas säkra 
och hållbara användning av varor som 
innehåller kemikalier skall tillverkarna 
informera om riskerna genom en etikett på 
förpackningen för varje enskild vara som 
släpps ut på marknaden för försäljning till 
konsumenter. Genom en klar och tydlig 
märkning, där det anges vilket ämne eller 
vilka ämnen som ingår i den saluförda 
varans sammansättning, skall villkoren för 
korrekt användning av varan och riskerna 
för skadliga hälso- och miljöeffekter som är 
förenade med användningen, eller som kan 
förutses vid inkorrekt användning, framgå. 
Utöver etiketten skall man dessutom, om så 
är lämpligt, använda sig av andra 
kommunikationskanaler , t.ex. webbplatser, 
där mer detaljerad information om varans 
säkerhet och användning tillhandahålls.
Detaljerad information skall lämnas till 
distributörerna så att de är bättre rustade 
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att ge råd till allmänheten och 
konsumenterna samt för att de sistnämnda 
skall garanteras valfrihet grundad på 
sakkunskaper.

Or. fr

Motivering

Införande av ett informationssystem för varor som innehåller kemikalier, särskilt genom en 
klar och tydlig märkning som är så exakt och specifik som möjligt, är grundläggande när det 
gäller att skapa förtroende hos konsumenterna.

De sistnämnda kommer att kunna göra ett val mellan olika varor grundat på sakkunskaper 
om tillverkarna och importörerna av ämnen förser distributörerna med detaljerad 
information om de kemikalier som de släpper ut på marknaden.

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

Ändringsförslag 345
ARTIKEL 114A (ny)

Artikel 114a
Särskilda bestämmelser om information till 

allmänheten
1. För att hjälpa konsumenterna till säker 
och hållbar användning av ämnen och 
beredningar skall tillverkare göra 
riskbaserad information tillgänglig genom 
en etikett på varje förpackning som släpps 
ut på marknaden för försäljning till 
konsumenter, och på denna etikett skall 
anges de risker som är förenade med 
rekommenderad användning och 
förutsägbara fall av inkorrekt användning. 
Dessutom bör etiketten, när så är lämpligt, 
kompletteras med användning av andra 
kommunikationskanaler, t.ex. webbplatser, 
i syfte att erbjuda mer detaljerad säkerhets-
och användningsinformation om ämnet 
eller beredningen.
2. Direktiv 1999/45/EG och 1967/548/EEG 
skall ändras i enlighet härmed.
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Or. en

Motivering

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances and preparations containing chemicals safely and effectively.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 346
ARTIKEL 114A (ny)

Artikel 114a
Särskilda bestämmelser om information till 

allmänheten och arbetstagare
Tillverkare av beredningar som skall 
användas av allmänheten eller personer 
som är ansvariga för deras utsläppande på 
marknaden skall göra riskbaserad 
information tillgänglig och denna skall 
ange de risker som är förenade med normal 
användning eller rimligen förutsebar 
användning, särskilt genom en etikett på 
förpackningen, vilken, när så är lämpligt, 
skall kompletteras med användning av 
andra kommunikationskanaler, t.ex. 
webbplatser.
Tillverkare av beredningar som skall 
användas av arbetstagare skall göra 
riskbaserad information tillgänglig och 
denna skall ange de risker som är förenade 
med normal användning eller rimligen 
förutsebar användning, villkoren för säker 
användning och eventuella risker för 
hälsan på arbetsplatsen.
Denna information skall göras tillgänglig 
genom en etikett på förpackningen och 
genom utbildning, och kompletteras med 
användning av andra 
kommunikationskanaler, t.ex. webbplatser.

Or. en
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Motivering

The development of an effective communication system is essential if REACH is to increase
consumer confidence in chemicals and their use. Such a system should provide consumers 
with the necessary information to allow them to manage any risks arising from the use of 
chemicals in preparations and use them safely. Special information should be made available 
to workers.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 347
ARTIKEL 115, PUNKT 1A (ny)

1a. Denna information skall göras 
tillgänglig på EU:s alla officiella språk.

Or. nl

Motivering

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

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 348
ARTIKEL 115, PUNKT 2

2. När kemikaliemyndigheten mottar en 
begäran om tillgång till dokument enligt 
förordning (EG) nr 1049/2001 skall den 
samråda med den berörda tredje parten i 
enlighet med artikel 4.4 i den förordningen; 
detta skall göras såsom anges i andra och 
tredje stycket.

2. När kemikaliemyndigheten mottar en 
begäran om tillgång till dokument, förutom 
de som anges i den förteckning som avses i 
artikel 116.1, enligt förordning (EG) 
nr 1049/2001 och begäran rör dokument 
som den berörda parten har begärt skall 
vara konfidentiella skall den samråda med 
den berörda tredje parten i enlighet med 
artikel 4.4 i den förordningen; detta skall 
göras såsom anges i andra och tredje stycket.

Kemikaliemyndigheten skall informera 
registranten, den potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd part 
om denna begäran. De berörda parterna får 
inom 30 dagar lämna in en redogörelse där 
de anger vilken begärd information som de 
anser är kommersiellt känslig och vars 

Kemikaliemyndigheten skall informera 
registranten och, när så är lämpligt, den 
potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd part 
om denna begäran.
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spridning kan skada dem i kommersiellt 
hänseende, och som de därför vill skall 
hanteras konfidentiellt så att inga personer 
utanför de behöriga myndigheterna, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
får tillgång till den. En sådan begäran skall 
motiveras i varje enskilt fall.
En sådan redogörelse skall beaktas av 
kemikaliemyndigheten, som på grundval av 
motiveringen skall besluta huruvida den 
berörda partens begäran om konfidentiell 
behandling skall godtas; den skall därefter 
bestämma om den skall bevilja begäran om 
tillgång till dokument. 
Kemikaliemyndigheten skall informera den 
berörda parten, som i enlighet med 
artiklarna 87, 88 och 89 får överklaga 
myndighetens beslut till besvärsnämnden 
inom 15 dagar från det att beslutet om att
avslå begäran om konfidentiell behandling 
fattats. Ett sådant överklagande skall tills 
vidare upphäva beslutet. Besvärsnämnden 
skall fatta beslut om överklagandet inom 
30 dagar.

Inom 15 arbetsdagar från registrering av 
ansökan skall kemikaliemyndigheten 
informera sökanden, samt registranten, den 
potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd 
part, om sitt beslut angående ansökan om 
tillgång till dokumenten. Var och en av 
dessa parter får i enlighet med artiklarna 87, 
88 och 89, överklaga detta beslut till 
besvärsnämnden inom 15 dagar från det att 
beslutet fattats. Ett sådant överklagande skall 
tills vidare upphäva beslutet. 
Besvärsnämnden skall fatta beslut om 
överklagandet inom 30 dagar.

Or. en

Motivering

Förbättrad formulering i jämförelse med föredragandens ändringsförslag 105.

The provisions currently proposed as regards access to information do not comply with the 
Aarhus Convention and must therefore be amended. It must be clear that Article 115(2) only 
applies to documents in the "grey zone", those which are neither explicitly non-confidential 
nor confidential as indicated in Article 116.

A timeline should be added.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 349
ARTIKEL 115, PUNKT 3

3. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG skall allmänheten 
ha tillgång till icke-konfidentiell information 

3. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG skall allmänheten 
ha tillgång till information som inte faller 



AM\565937SV.doc 19/47 PE 357.825v01-00

SV

i dokument som medlemsstaternas behöriga 
myndigheter förfogar över i enlighet med 
den här förordningen. Medlemsstaterna skall 
se till att det inrättas system som ger den 
berörda parten möjlighet att överklaga beslut 
som fattats beträffande tillgång till 
dokument; sådana överklaganden skall tills 
vidare upphäva beslutet.

under artikel 116 i dokument som 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
förfogar över i enlighet med den här 
förordningen. Medlemsstaterna skall se till 
att det inrättas system som ger den berörda 
parten möjlighet att överklaga beslut som 
fattats beträffande tillgång till dokument; 
sådana överklaganden skall tills vidare 
upphäva beslutet. Beslut om överklagandet 
skall fattas inom 30 dagar.

Or. en

Motivering

It needs to be clarified that Article 115 is only relevant for the "grey zone" information, the 
information which is not specifically listed in Article 116 (always non-confidential or always 
confidential). There needs to be a time limit for the decisions on appeals.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 350
ARTIKEL 115, PUNKT 3

3. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG skall allmänheten 
ha tillgång till icke-konfidentiell information 
i dokument som medlemsstaternas behöriga 
myndigheter förfogar över i enlighet med 
den här förordningen. Medlemsstaterna 
skall se till att det inrättas system som ger 
den berörda parten möjlighet att överklaga 
beslut som fattats beträffande tillgång till 
dokument; sådana överklaganden skall tills 
vidare upphäva beslutet.

3. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG skall allmänheten 
ha tillgång till icke-konfidentiell information 
i dokument som medlemsstaternas behöriga 
myndigheter förfogar över i enlighet med 
den här förordningen.

Or. fr

Motivering

Information till medlemsstaterna måste ske i enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 2003/4/EG. Överklagande och ett tills vidare upphävt beslut som föreskrivs i denna 
artikel öppnar för en mängd förhalningsmanövrar och inskränker tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i direktiv 2003/4/EG.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 351
ARTIKEL 115, PUNKT 4

4. Så länge ett överklagande inte avgjorts 
eller fortfarande kan lämnas in skall 
kemikaliemyndigheten och medlemsstatens 
behöriga myndighet fortsätta att hantera 
den berörda informationen konfidentiellt.

utgår

Or. fr

Motivering

Information till medlemsstaterna måste ske i enlighet med bestämmelserna i
direktiv 2003/4/EG. Överklagande och ett tills vidare upphävt beslut som föreskrivs i denna 
artikel öppnar för en mängd förhalningsmanövrar och inskränker tillämpningsområdet för 
bestämmelserna i direktiv 2003/4/EG.

Ändringsförslag från Chris Davies och Frédérique Ries

Ändringsförslag 352
ARTIKEL 115A (ny)

Artikel 115a
Krav på att informera om ämnen i varor
Nedströmsanvändare som till en vara 
tillsätter ett ämne eller en beredning för 
vilket eller vilken ett säkerhetsdatablad 
krävs, eller som uppfyller kriterierna i 
artikel 54.a-f, och de personer som därefter 
hanterar eller ytterligare bearbetar varan, 
skall vidarebefordra säkerhetsdatabladet 
till alla mottagare av varan eller derivat 
därav, förutom enskilda konsumenter.
Tillverkare och importörer skall på 
begäran och inom 15 arbetsdagar 
möjliggöra för en enskild konsument att 
utan kostnad erhålla alla detaljer rörande 
säkerhets- och användningsinformation om 
de ämnen som finns i en vara som de har 
tillverkat eller importerat.

Or. en
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 353
ARTIKEL 116, RUBRIKEN

Konfidentiell information Insyn och konfidentiell information

Or. en

Motivering

Rubriken bör avspegla innehållet i artikeln på ett balanserat sätt.

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

Elisabeth Jeggle, Françoise Grossetête, Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 354
ARTIKEL 116, PUNKT 1, INLEDNINGEN

Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell, utom då tillverkaren eller 
importören i enskilda fall bevisar 
motsatsen:

Or. en

Motivering

Provision should be made for the possibility of submitting exceptions to the non-
confidentiality rule on the basis of an analysis of individual cases and of the 
manufacturer's/importer's reasons. Methods of analysis constitute confidential information 
and are of no significance to the general public. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles contained in Title XI: Information. (Marcello Vernola m.fl.)

Single exceptions from the rule of non-confidentiality should be possible. In these single cases 
it should be left to the manufacturer/importer to provide the reasons which justify confidential 
treatment for information according to Art. 116 (1). (Thomas Ulmer m.fl.)

Individual exceptions to the non-confidentiality rule should be possible. (Françoise 
Grossetête)

1. In individual cases it must be left to the manufacturer/importer to put forward reasons 
justifying confidential treatment of information referred to in Article 116(1). 2. The trade 
name of the substance may constitute sensitive information vis-à-vis other market operators, 
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as market links between manufacturers and customers could be ascertained. Such information 
is expressly considered as confidential pursuant to paragraph 2. 3. The disclosure of Dnel 
levels is not provided for under current law. The deriving of such values is costly and the 
information should not be accessible to competitors without careful consideration (Article 
115). 4. The information in the safety data sheet frequently includes data intended only for 
direct customers. Such data on use must, pursuant to Article 116(2), be considered as 
confidential. (Holger Krahmer m.fl.)

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 355
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED A

a) Ämnets handelsnamn. utgår

Or. de

Motivering

Se motivering till artikel 116.1.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 356
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED B

b) Ämnets IUPAC-namn, för farliga ämnen i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG.

b) Ämnets IUPAC-namn, för farliga ämnen i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG, såvida 
inte avvikande bestämmelser i bilaga Ia i 
denna förordning eller artikel 15 i 
direktiv 1999/45/EG är tillämpliga.

Or. de

Motivering

Se motivering till artikel 116.1.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 357
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED C
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c) Ämnets Einecs-namn om sådant finns. c) Ämnets Einecs-namn om sådant finns, om 
det rör sig om ett farligt ämne enligt 
direktiv 67/548/EEG, såvida inte avvikande 
bestämmelser i bilaga Ia i denna 
förordning eller artikel 15 i 
direktiv 1999/45/EG är tillämpliga.

Or. de

Motivering

Se motivering till artikel 116.1.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 358
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED F

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

utgår

Or. de

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

Ändringsförslag från Holger Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 359
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED I

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

utgår

Or. de

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.
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Ändringsförslag från Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 360
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED I

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

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

Or. en

Motivering

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or 
otherwise exposed to. We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32). Mary Honeyball, Karin Scheele, 
Dan Jørgensen m.fl.)

This extends the list of non-confidential information in order to allow the general public 
access to information concerning a substance which an individual may have cause to handle 
or use or to which he or she may be exposed. Under Directive 2003/4 the Member States are 
not allowed to withhold information concerning 'information on emissions into the 
environment' for reasons of commercial confidentiality. Pursuant to the current rules on 
chemicals the name of the company/business may not be kept confidential. (Anne Ferreira 
m.fl.)

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 361
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED I

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

i) Den information som anges i 
säkerhetsdatabladet, utom i de fall då denna 
information betraktas som konfidentiell 
genom tillämpning av punkt 2.

Or. el
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Motivering

Genom ändringsförslaget skyddas å ena sidan registranten av ämnet och å andra sidan 
skapas en konkurrenskraftig miljö där användarna kan göra sina egna val.

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

Ändringsförslag 362
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED J

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

utgår

Or. it

Motivering

Det bör vara möjligt att göra undantag från regeln om icke-konfidentialitet på grundval av en 
analys av varje enskilt fall och tillverkarens eller importörens motiveringar. Analysmetoderna 
bör betraktas som konfidentiella och är inte av betydelse för den stora allmänheten. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning XI: 
information.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 363
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED K

k) Det faktum att tester har genomförts på 
ryggradsdjur.

k) De tester som har genomförts på 
ryggradsdjur.

Or. en

Ändringsförslag från Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira och 

Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 364
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KA (nytt)
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ka) Registrantens namn.

Or. en

Motivering

This extends the list of non-confidential information so as to provide for comprehensive 
public access to information about chemicals that a person may be handling or using or 
otherwise exposed to.  We note that Directive 2003/4 does not allow Member States to refuse 
information which “relates to information on emissions into the environment” on the grounds 
of commercial confidentiality. The name of the registrant cannot be confidential under 
existing chemicals legislation (Directives 793/93 and 92/32). (Mary Honeyball)

The list of information that is never confidential is too limited. There is no reason to keep 
names of registrants, information about tonnage or use categories confidential. This 
information is relevant for the protection of the environment, and should be disclosed in line 
with the Aarhus Convention. The name of the registrant is necessary to remove any barriers 
to data-sharing and enforcement, and to enable the public to see who is responsible for 
producing or importing a particular chemical. It would seem contrary to the notion of a 
transparent, robust and non-corrupt system to withhold the name of a registrant. (Carl 
Schlyter m.fl.)

This basic information about risks needs to be directly made available to business and the 
general public. There are no convincing arguments about the need for confidentiality of the 
additional listed information.  Withholding an applicant’s name, for example, would be 
contrary to the principle of transparency and a robust, non-corrupt system. A transparent 
system is vital to gain public confidence in the assessment of benefits and potential hazards of 
chemicals and control of their use where necessary. (Jonas Sjöstedt)

This extends the list of non-confidential information in order to allow the general public 
access to information concerning a substance which an individual may have cause to handle 
or use or to which he or she may be exposed. Under Directive 2003/4 the Member States are 
not allowed to withhold information concerning 'information on emissions into the 
environment' for reasons of commercial confidentiality. Pursuant to the current rules on 
chemicals the name of the company/business may not be kept confidential. (Anne Ferreira 
m.fl.)

Ändringsförslag från Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira och 

Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 365
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KB (nytt)

kb) Ämnets kemiska struktur eller 
strukturer.
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Or. en

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

Ändringsförslag från Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira och 

Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 366
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KC (nytt)

kc) Den totala mängden av ett ämne på 
EU-marknaden, indelat i mängdklasser.

Or. en

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

Ändringsförslag från Mary Honeyball, Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Anne Ferreira och 

Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 367
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KD (nytt)

kd) Användningskategorier.

Or. en

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

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

Ändringsförslag 368
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KE (nytt)

ke) Förteckning över ingredienser i 
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beredningar.

Or. en

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

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

Lienemann

Ändringsförslag 369
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KF (nytt)

kf) Kemikaliesäkerhetsrapporten.

Or. en

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

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

Lienemann

Ändringsförslag 370
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED KG (nytt)

kg) Ämnets mängdintervall.

Or. en

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

Ändringsförslag från Karin Scheele, Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 371
ARTIKEL 116, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. Följande information skall betraktas som 2. Följande information skall betraktas som 
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konfidentiell även om ingen begäran har 
gjorts i enlighet med punkt 115.2:

konfidentiell:

Or. en

Motivering

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 372
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED A

a) Detaljerad information om beredningars 
fullständiga sammansättning.

a) Kvantitativ detaljerad information om 
beredningars fullständiga sammansättning.

Or. en

Motivering

Public information about the full composition of preparations is already status quo for 
cosmetics and for detergents. The confidentiality should therefore be limited to quantitative 
information, otherwise the status quo in related legislative acts risks to be undermined.

Ändringsförslag från Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund och 
Riitta Myller

Ändringsförslag 373
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED B

b) Ett ämnes eller en berednings exakta 
användning, funktion eller tillämpning.

utgår

Or. en

Motivering

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
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accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

The dissemination of information and the right of the public to know are extremely important. 
Moreover, the dissemination of information will have beneficial effects for SMEs which 
constitute almost the whole of Greek industry. Even though the registration of small quanities 
will be delayed (margin of 11 years), due publication of data would be helpful.

Ändringsförslag från Karin Scheele, Evangelia Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund och 
Riitta Myller

Ändringsförslag 374
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED C

c) Den exakta mängd av ämnet eller 
beredningen som tillverkas eller släpps ut 
på marknaden.

utgår

Or. en

Motivering

The list of ‘always confidential’ information should be limited as much as possible. A 
presumption of confidentiality of any environmentally-relevant information would not be in 
accordance with the Aarhus Convention, although we recognise that manufacturers/importers 
can request confidentiality “in order to protect a legitimate economic interest” (Aarhus 
Convention, Article 4(4)(d)), but taking into account the public interest in disclosure and 
taking into account whether the information relates to emissions into the environment.

The dissemination of information and the right of the public to know are extremely important. 
Moreover, the dissemination of information will have beneficial effects for SMEs which 
constitute almost the whole of Greek industry. Even though the registration of small quanities 
will be delayed (margin of 11 years), due publication of data would be helpful.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 375
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED D

d) Kopplingar mellan tillverkaren eller 
importören och deras nedströmsanvändare.

d) Kopplingar mellan tillverkaren eller 
importören och deras nedströmsanvändare, i 
båda riktningarna i distributionskedjan, 
och mellan alla aktörer i kedjan.
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Or. it

Motivering

I REACH föreskrivs för tillfället ingen konfidentialitet mellan de olika aktörerna i 
distributionskedjan.

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

Ändringsförslag 376
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED DA (nytt)

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

Or. it

Motivering

Analysmetoderna bör betraktas som konfidentiella och är inte av betydelse för den stora 
allmänheten. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning XI: information.

Ändringsförslag från Liam Aylward och Avril Doyle

Ändringsförslag 377
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED DA (nytt)

da) Namn och adress för tidigare 
registranter av kemikalier.

Or. en

Motivering

Clarifies that disclosure of the identify of prior registrants of a chemical substances shall be 
limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in more detail in 
Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics industry, many 
of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential.  These chemical 
“recipes” are considered intellectual property.  The disclosure of the use of one critical 
chemical by can reveal confidential business information to competitors about the processes 
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the manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to reverse engineer 
their processes.  As a result, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure.  While limitation on the amount of vertebrate animal testing is 
desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing confidential business information 
about prior registrants.  It should be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant.  Similarly, if downstream 
users go the expense of registering a separate downstream use, that use should have to be not 
be disclosed up the supply chain to the chemical substance manufacturer if that would defeat 
the purpose behind the separate registration. (Liam Aylward)

For downstream users, the use of substances may be highly confidential and considered to be 
intellectual property.  Disclosure of the use of one critical chemical can reveal confidential 
business information to competitors and may allow the competitor to reverse engineer 
processes. It should therefore be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. (Avril Doyle)

Ändringsförslag från Liam Aylward och Avril Doyle

Ändringsförslag 378
ARTIKEL 116, PUNKT 2, LED DB (nytt)

db) Användning som registrerats direkt av 
en nedströmsanvändare.

Or. en

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête, Thomas 
Ulmer och Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 379
ARTIKEL 117, INLEDNINGEN

Trots vad som sägs i artiklarna 115 och 116 
får information som kemikaliemyndigheten 
mottar inom ramen för denna förordning 
yppas för en regering eller ett organ i tredje 
land eller för en internationell organisation i 
enlighet med ett avtal som ingåtts mellan 
gemenskapen och den berörda tredje parten 

Trots vad som sägs i artiklarna 115 och 116 
får information som kemikaliemyndigheten 
mottar inom ramen för denna förordning 
yppas för en regering eller en statlig 
institution i tredje land eller för en 
internationell statlig organisation i enlighet 
med ett avtal som ingåtts mellan 
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enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 304/2003 eller enligt 
artikel 181a.3 i fördraget, under 
förutsättning att båda följande villkor är 
uppfyllda:

gemenskapen och den berörda tredje parten 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 304/2003 eller enligt 
artikel 181a.3 i fördraget, under 
förutsättning att båda följande villkor är 
uppfyllda:

Or. it

Motivering

För att undvika olaglig användning av information bör det tydligt fastställas att artikel 117 
(samarbete) enbart avser nationella och internationella statliga institutioner. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning XI: 
information (Vernola med flera, Ulmer med flera).

Det bör fastställas att samarbete bör ske enbart med nationella och/eller internationella 
statliga institutioner (Françoise Grossetête).

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

Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête, Thomas 
Ulmer och Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 380
ARTIKEL 117, LED A

a) Syftet med avtalet är samarbete för att 
genomföra eller övervaka lagstiftningen om 
sådana kemikalier som omfattas av denna 
förordning.

a) Syftet med avtalet är statligt samarbete 
för att genomföra eller övervaka 
lagstiftningen om sådana kemikalier som 
omfattas av denna förordning.

Or. it

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

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

Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle och Werner Langen

Ändringsförslag 381
ARTIKEL 120
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Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
skall informera allmänheten om risker med 
ämnen, om detta anses nödvändigt för att 
skydda människors hälsa eller miljön.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
skall på grundval av de riktlinjer som 
kemikaliemyndigheten fastställt informera 
allmänheten om risker med ämnen, om detta 
anses nödvändigt för att skydda människors 
hälsa eller miljön.

Or. it

Motivering

Man bör samordna de nationella behöriga myndigheternas verksamhet för att informera 
allmänheten. Därför bör kemikaliemyndigheten fastställa riktlinjer för de behöriga 
myndigheterna om hur de skall informera, i vilka situationer de skall informera och hur de 
skall beskriva de skyddsåtgärder som skall vidtas (Marcello Vernola med flera).

För det första bör de nationella behöriga myndigheternas verksamhet för att informera 
allmänheten samordnas så att inte varje enskild behörig myndighet informerar på sitt eget 
särskilda sätt. För det andra bör de behöriga myndigheterna ha tillgång till riktlinjer som 
anger hur de skall informera, i vilka situationer de skall informera och hur de skall beskriva 
de skyddsåtgärder som skall vidtas (Thomas Ulmer med flera).

Riktlinjer bör utarbetas så att medlemsstaternas nationella myndigheter kan informera 
allmänheten på ett enhetligt sätt (Werner Langen).

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 382
ARTIKEL 120

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

I samarbete med kemikaliemyndigheten 
skall medlemsstaternas behöriga 
myndigheter informera allmänheten om 
risker med ämnen, om detta anses 
nödvändigt för att skydda människors hälsa 
eller miljön.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bättre samordna informationen och undvika missförstånd.
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Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter och 
Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 383
ARTIKEL 121

De behöriga myndigheterna skall ge råd till 
tillverkare, importörer, nedströmsanvändare 
och andra berörda parter om deras respektive 
ansvar och skyldigheter enligt denna 
förordning, utöver de tekniska riktlinjer som 
kemikaliemyndigheten skall tillhandahålla 
enligt artikel 73.2 f.

De behöriga myndigheterna skall ge råd till 
tillverkare, importörer, nedströmsanvändare 
och andra berörda parter om deras respektive 
ansvar och skyldigheter enligt denna 
förordning, utöver de tekniska riktlinjer som 
kemikaliemyndigheten skall tillhandahålla 
enligt artikel 73.2 f. Detta skall i synnerhet 
inbegripa, men inte begränsas till, råd till 
små och medelstora företag om hur de skall 
uppfylla sina åtaganden enligt denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Särskilda åtgärder för att bistå små och medelstora företag bör införas. Små och medelstora 
företag kan i synnherhet behöva särskild hjälp för att uppfylla sina åtaganden.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 384
ARTIKEL 122

Medlemsstaterna skall därför ha ett system 
för officiella kontroller och annan 
verksamhet som är lämplig med hänsyn till 
omständigheterna.

Medlemsstaterna skall därför ha ett system 
för officiella kontroller och annan 
verksamhet som är lämplig med hänsyn till 
omständigheterna. Kemikaliemyndigheten 
skall ha rätt att begära att medlemsstaterna 
genomför kontroller och andra 
verksamheter.

Or. de

Motivering

REACH-systemets förvaltning kräver att förordningens bestämmelser genomförs på ett 
enhetligt sätt på hela den gemensamma marknaden. Kemikaliemyndigheten bör därför ha rätt 
att begära att medlemsstaterna genomför vissa kontroller eller verksamheter.



PE 357.825v01-00 36/47 AM\565937SV.doc

SV

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

Ändringsförslag 385
ARTIKEL 122, STYCKE 1A (nytt)

Kemikaliemyndigheten skall av 
medlemsstaterna bemyndigas att inleda 
kontroller och verksamhet och den skall 
fastställa riktlinjer för harmonisering och 
effektivisering av kontrollsystemet.

Or. it

Motivering

REACH-systemets förvaltning kräver att förordningens bestämmelser genomförs på ett 
enhetligt sätt på hela den gemensamma marknaden och det behövs också ett effektivt 
kontrollsystem. Kemikaliemyndigheten bör därför ha rätt att begära att medlemsstaterna 
genomför kontroller eller verksamheter. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning XIII: kontroll av efterlevnaden.

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

Ändringsförslag 386
ARTIKEL 123, PUNKT 1

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

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

Or. it

Motivering

Om man låter medlemsstaterna ensamma bestämma över påföljdssystemet kommer detta att 
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leda till att det uppstår en rad olika påföljdssystem i EU. Bara med hjälp av harmoniserade 
påföljdssystem och ett harmoniserat genomförande kan man uppnå målen i REACH. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning 
XIII: kontroll av efterlevnaden.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête och Werner Langen

Ändringsförslag 387
ARTIKEL 123, PUNKT 1

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

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

Or. fr

Motivering

En god förvaltning av REACH-systemet är beroende av ett harmoniserat genomförande. Man 
bör se till att också påföljderna är harmoniserade. (Françoise Grossetête)

Om det är upp till medlemsstaterna att utforma påföljdssystemet kommer detta att leda till en 
mängd olika system inom EU. Målen med REACH kan endast uppnås genom ett enhetligt 
påföljdssystem och ett enhetligt genomförande av bestämmelserna. (Werner Langen)

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 388
ARTIKEL 125

Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa 
eller hindra tillverkningen, importen, 
utsläppandet på marknaden eller 
användningen av ett ämne – som sådant, 
eller ingående i en beredning eller vara – om 
det överensstämmer med denna förordning 

Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa 
eller hindra tillverkningen, importen, 
utsläppandet på marknaden eller 
användningen av ett ämne – som sådant, 
eller ingående i en beredning eller vara – på 
de grunder som anges i denna förordning 
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och, i tillämpliga fall, med 
gemenskapsrättsakter som antagits vid 
genomförandet av denna förordning.

och, i tillämpliga fall, med 
gemenskapsrättsakter som antagits vid 
genomförandet av denna förordning.

Or. en

Motivering

Since the scope of this Regulation is so broad - covering the production as well as the sale 
and import of products, a new wording is proposed to avoid problems in relation to other 
types of legislation such as workers' health.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 389
ARTIKEL 125, PUNKT 1A (ny)

1a. Punkt 1 skall inte påverka 
medlemsstaternas rätt att upprätthålla eller 
införa strängare skyddsåtgärder i enlighet 
med gemenskapens lagstiftning om 
arbetarskydd om en 
kemikaliesäkerhetsbedömning inte har 
gjorts i enlighet med denna förordning för 
en användning av ett ämne.

Or. de

Motivering

Bestämmelser som antagits med stöd av artikel 137 i EG-fördraget hindrar inte 
medlemsstaterna från att upprätthålla eller införa strängare skyddsåtgärder. Detta inbegriper 
även bestämmelser om arbetarskydd. Om en kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för ett 
ämne kan man utgå från att ett tillräckligt arbetarskydd är garanterat. Det föreslås därför att 
man i övriga fall inte begränsar medlemsstaternas rätt att införa strängare skyddsåtgärder.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 390
ARTIKEL 128, STYCKE 1A (nytt)

Senast 18 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande skall avsnitt införas i början 
av bilaga II och i början av bilaga III och i 
dem skall objektiva kriterier för undantag 
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för ämnen och/eller grupper av ämnen 
fastställas.

Or. en

Motivering

The current Annex II is based on "historical precedent". As such it is inconsistent and builds 
on unclear criteria, leading to absurdities where one of two similar substances is excluded 
while the other is not (i.e. sucrose and fructose). The Commission should be given a deadline 
within which it shall develop clear objective criteria for granting the exemptions contained in 
Annex II, so that a logical and comprehensive list of exempted substances can be developed.

Ändringsförslag från Chris Davies, Thomas Ulmer och Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 391
ARTIKEL 128, STYCKE 1A (nytt)

Så snart Europeiska centret för validering 
av alternativa provmetoder (ECVAM) har 
bedömt att en alternativ testmetod är 
vetenskapligt giltig och färdig för juridiskt 
godkännande skall ECVAM utarbeta ett 
förslag till ändring av testmetoderna i 
bilaga X och informationskraven i bilaga 
V-VIII i enlighet därmed, samt lägga fram 
detta förslag för den kommitté som avses i 
artikel 130.1.

Or. en

Motivering

Validerade alternativa testmetoder bör snarast ingå i förordningen i syfte att undvika 
djurförsök.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 392
ARTIKEL 131

Övergångsbestämmelser rörande
kemikaliemyndigheten

Förberedelser för inrättandet av 
kemikaliemyndigheten

1. Kommissionen skall fylla 
kemikaliemyndighetens funktion under 
perioden efter förordningens 

1. Kommissionen skall erbjuda nödvändigt 
stöd för inrättandet av 
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ikraftträdande och fram till dess att dessa 
funktioner överförs till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
punkt 3.

kemikaliemyndigheten.

Kommissionen får i synnerhet rekrytera 
personal och ingå avtal på 
kemikaliemyndighetens vägnar, och därvid 
använda den budget som är avsedd för 
detta senare ändamål. Till dessa uppgifter 
hör att utse en person som kan fylla den 
verkställande direktörens funktioner tills 
kemikaliemyndighetens styrelse har utsett 
en verkställande direktör i enlighet med 
artikel 80.

Till dess den verkställande direktören 
tillträtt sin tjänst, efter att ha blivit utsedd 
av kemikaliemyndighetens styrelse i 
enlighet med artikel 80, får kommissionen 
på kemikaliemyndighetens vägnar och med 
användning av den budget som är avsedd 
för denna

a) rekrytera personal, inklusive en person 
som interimistiskt skall fylla den 
verkställande direktörens funktioner, och
b) ingå andra avtal.

2. Inom 18 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande skall 
kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör meddela kommissionen att
myndigheten är redo att fullgöra sina 
funktioner enligt denna förordning.
3. Inom två månader efter det att 
kommissionen erhållit det meddelande som 
avses i punkt 2 eller inom 18 månader efter 
förordningens ikraftträdande (beroende på 
vilket som infaller först) skall 
kommissionen överföra dessa funktioner 
till kemikaliemyndigheten.

Or. en

Motivering

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings (linked to article 137).
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Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 393
ARTIKEL 133, PUNKT 1

1. Tolv år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen göra en 
översyn av hur skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport tillämpas på 
ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av. att de inte omfattas 
av registreringsplikten, eller som omfattas av
registreringsplikten men tillverkas eller 
importeras i mindre mängder än 10 ton 
per år. På grundval av denna översyn får 
kommissionen, i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3, utöka denna skyldighet.

1. Tolv år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen göra en 
översyn av hur skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport tillämpas på 
ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av att de inte omfattas 
av registreringsplikten, eller omfattas av en 
begränsad registreringsplikt enligt 
avdelning II kapitel 4. På grundval av denna 
översyn får kommissionen, i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3, utöka denna 
skyldighet.

Or. de

Motivering

Har samband med ändringsförslaget till artikel 13.1 första stycket. Det föreslås också att man 
undersöker huruvida skyldigheten att utarbeta en kemikaliesäkerhetsbedömning och en 
kemikaliesäkerhetsrapport bör utvidgas till att omfatta vissa typer av isolerade intermediärer.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 394
ARTIKEL 133, PUNKT 1

1. Tolv år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen göra en 
översyn av hur skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport tillämpas på 
ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av. att de inte omfattas 
av registreringsplikten, eller som omfattas av 
registreringsplikten men tillverkas eller 
importeras i mindre mängder än 10 ton per 
år. På grundval av denna översyn får 
kommissionen, i enlighet med förfarandet i 

1. Tolv år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen göra en 
översyn av hur skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport tillämpas på 
ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av. att de inte omfattas 
av registreringsplikten, eller ämnen med låg 
farlighetsgrad som omfattas av 
registreringsplikten men tillverkas eller 
importeras i mindre mängder än 10 ton per 
år. På grundval av denna översyn får 
kommissionen, i enlighet med förfarandet i 
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artikel 130.3, utöka denna skyldighet. artikel 130.3, utöka denna skyldighet.

Or. nl

Motivering

Mängderna har ersatts med en hänvisning till hur farliga egenskaperna är.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 395
ARTIKEL 133, PUNKT 1

1. Tolv år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen göra en 
översyn av hur skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport tillämpas på 
ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av att de inte omfattas 
av registreringsplikten, eller som omfattas 
av registreringsplikten men tillverkas eller 
importeras i mindre mängder än 10 ton per 
år. På grundval av denna översyn får 
kommissionen, i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3, utöka denna skyldighet.

1. Sex år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen göra en 
översyn av hur skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport tillämpas på 
ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av att de inte omfattas 
av registreringsplikten. På grundval av 
denna översyn får kommissionen, i enlighet 
med förfarandet i artikel 130.3, utöka denna 
skyldighet.

Or. en

Motivering

The Regulation should be reviewed at the same time as the first Commission report on the 
functioning thereof is submitted.

The deletion is linked to the amendment on Article 13 by the same authors, which  makes 
chemical safety assessments compulsory for all substances subject to registration, and not 
just for those above 10 tonnes. If chemical safety assessments are compulsory for all 
substances subject to registration from, there is no need anymore to include such substances 
in a review clause.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 396
ARTIKEL 133, PUNKT 2, INLEDNINGEN
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2. Kommissionen får anpassa artiklarna 14 
och 37 i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3 så snart det är möjligt att 
fastställa en användbar och kostnadseffektiv 
metod för att välja ut de polymerer som bör 
registreras på grundval av gedigna tekniska 
och vetenskapligt korrekta kriterier, och 
efter att ha offentliggjort en rapport om
följande:

2. Kommissionen skall anpassa artiklarna 14 
och 37 i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3 så snart det är möjligt att 
fastställa en användbar och kostnadseffektiv 
metod för att välja ut de polymerer som bör 
registreras på grundval av gedigna tekniska 
och vetenskapligt korrekta kriterier,men inte 
senare än 6 år efter denna förordnings 
ikraftträdande, och efter att ha offentliggjort 
en rapport om följande:

Or. en

Motivering

During their lifecycle polymers enter the environment in many ways, while they and their 
degradation products may be harmful to human health or the environment. In order not to 
overburden the system, a 6-year period to elaborate an efficient strategy and to start is 
proposed.

Ändringsförslag från Chris Davies
Ändringsförslag 396a

ARTIKEL 133, PUNKT 3

3. Den rapport som avses i artikel 114.3, om 
de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av denna förordning, skall omfatta en 
genomgång av de krav som gäller vid 
registrering av ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på mer än 1 men 
mindre än 10 ton per år och tillverkare 
eller importör.

3. Den rapport som avses i artikel 114.3, om 
de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av denna förordning, skall omfatta en 
genomgång av de informationskrav som 
gäller vid registrering av ämnen.

På grundval av den genomgången får 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3 ändra de informationskrav som 
anges i bilaga V för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på mer än 1 
men mindre än 10 ton per år och tillverkare 
eller importör; hänsyn skall härvid tas till 
den senaste utvecklingen, t.ex. när det gäller 
alternativa testmetoder och (kvantitativa) 
struktur-aktivitetssamband [(Q)SAR].

På grundval av den genomgången får 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3 ändra de informationskrav som 
anges i bilaga V-VIII, i syfte att hänsyn 
härvid skall tas till den senaste utvecklingen, 
särskilt när det gäller alternativa testmetoder 
och (kvantitativa) struktur-aktivitetssamband 
[(Q)SAR].

Or. en
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Motivering

As opposed to the number of animal tests currently listed in Annexes VI to VIII, Annex V 
contains only one vertebrate animal test. Therefore a review of the information requirements 
of all relevant Annexes with the purpose of taking into account the latest developments with 
regard to alternative testing and QSARs is considerably more relevant and should be 
included.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 397
ARTIKEL 133, PUNKT 3

3. Den rapport som avses i artikel 114.3, om 
de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av denna förordning, skall omfatta en 
genomgång av de krav som gäller vid 
registrering av ämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på mer än 1 men 
mindre än 10 ton per år och tillverkare eller 
importör.

3. Den rapport som avses i artikel 114.3, om 
de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen 
av denna förordning, skall omfatta en 
genomgång av de krav som gäller vid 
registrering av ämnen med låg 
farlighetsgrad, vilka tillverkas eller 
importeras i mängder på mer än 1 men 
mindre än 10 ton per år och tillverkare eller 
importör.

På grundval av den genomgången får 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 130 ändra de informationskrav som 
anges i bilaga V för ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på mer än 1 men 
mindre än 10 ton per år och tillverkare eller 
importör; hänsyn skall härvid tas till den 
senaste utvecklingen, t.ex. när det gäller 
alternativa testmetoder och (kvantitativa) 
struktur-aktivitetssamband [(Q)SAR].

På grundval av den genomgången får 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 130 ändra de informationskrav som 
anges i bilaga V för ämnen med låg 
farlighetsgrad, vilka tillverkas eller 
importeras i mängder på mer än 1 men 
mindre än 10 ton per år och tillverkare eller 
importör; hänsyn skall härvid tas till den 
senaste utvecklingen, t.ex. när det gäller 
alternativa testmetoder och (kvantitativa) 
struktur-aktivitetssamband [(Q)SAR].

Or. nl

Motivering

Mängderna har ersatts med en hänvisning till hur farliga egenskaperna är.

Ändringsförslag från Mary Honeyball, Chris Davies och Frédérique Ries

Ändringsförslag 398
ARTIKEL 133, PUNKT 3A (ny)
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3a. Sju år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen göra en 
översyn av hur artikel 6 fungerar, med 
beaktande av tillämpningsområdet samt 
riktlinjernas och anmälans roll, i syfte att 
inkludera ämnen som är klassificerade som 
farliga enligt direktiv 67/548/EEG.

Or. en

Motivering

The review after 7 years will provide the basis for assessing the information registered and 
notified into the REACH system. Drawing upon the knowledge base it will be taking the 
workable approach forward in estimating the need to extend the scope of Article 6 as well as 
identifying certain product categories where the use of authorised chemicals can be removed 
such as the RoHS Directive.

Ändringsförslag från John Bowis, Ria Oomen-Ruijten och Anders Wijkman

Ändringsförslag 399
ARTIKEL 135

Artikel 14 i direktiv 1999/45/EG skall utgå. Artikel 14 i direktiv 1999/45/EG skall utgå. 
Direktiv 1999/45/EG skall ändras för att 
säkerställa att konsumenterna får den 
information de behöver för att vidta 
lämpliga åtgärder för säker användning av 
ämnen och beredningar.

Or. en

Motivering

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances, and preparations containing chemicals safely and effectively.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 400
ARTIKEL 137, PUNKT 2

2. Avdelningarna II och XII skall tillämpas 
från och med den sextionde dagen efter 

2. Avdelningarna II, V, VII och X skall 
tillämpas från och med den dag som infaller 
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denna förordnings ikraftträdande. 18 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande. Avdelning III skall tillämpas 
från och med den dag som infaller 
12 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

This amendment is necessary to set up REACH. To allow the Agency to be properly 
established and ready to perform its operational tasks, the application of the Regulation will 
be generally divided into two stages: the Articles allowing the establishment of the Agency 
and provisions which do not involve the Agency will have to be applied first. Obligations 
which involve a functioning Agency can only be applied after the Agency is ready. For the 
establishment of the Agency, 18 months are foreseen. The changed date of application of 
some titles of the Regulation will require corresponding changes in other specific Articles of 
the proposal where they  refer to the entry into force of the Regulation. (Linked to article 131)

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 401
ARTIKEL 137, PUNKT 5

5. Artiklarna 44, 45 och 46 skall börja 
tillämpas två år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

5. Artiklarna 44, 45 och 46 skall börja 
tillämpas tre år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Se motivering till ovanstående ändringsförslag.

Ändringsförslag från John Bowis och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 402
ARTIKEL 137, PUNKT 5A (ny)

5a. REACH skall tillämpas för 
metallegeringar endast efter det att man 
antagit både
a) en särskild metod för att klassificera 
legeringar enligt direktiv 1999/45/EG, och
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b) en klassificering av legeringar i enlighet 
med FN:s globala harmoniserade system 
för klassificering och märkning av 
kemikalier.

Or. en

Motivering

Recital 10 of the Dangerous Preparations directive (1999/45/EC) states that the Commission 
will develop further guidance on alloys but no initiative or progress has been made so far.  To 
ensure future consistency it would seem sensible to exclude metals used in alloys until proper 
guidance is developed under the ongoing revision of the Dangerous Preparations Directive 
and the implementation of the GHS system in EU law.


