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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 51
LED 1 I BEAKTANDEMENINGEN

med beaktande av Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95 i detta,

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 52
SKÄL 2A (nytt)

(2a) För vissa delar av förordningen, där 
syftet är att garantera en hög nivå på 
miljöskyddet, utgörs den rättsliga grunden 
av artikel 175.1.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 53
SKÄL 2B (nytt)

(2b) Kvinnor ackumulerar, liksom män, 
syntetiska kemikalier under sin livstid. När 
en kvinna blir gravid har hon därför 
hunnit samla på sig en cocktail av 
oönskade kemikalier för vilka det ofödda 
barnet ofrivilligt exponeras.

Or. en

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 54
SKÄL 12

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att utbytesprincipen kopplas samman med beviljandet av tillstånd.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 55
SKÄL 34A (nytt)

(34a) En bättre samordning av resurserna 
på gemenskapsnivå kommer att bidra till att 
fördjupa de vetenskapliga kunskaper som 
behövs för utvecklingen av alternativa 
metoder till försök på ryggradsdjur. I detta 
sammanhang är det ytterst viktigt att 
gemenskapen fortsätter och ökar sina 
ansträngningar samt vidtar nödvändiga 
åtgärder för att främja forskning och 
utveckling av nya alternativa metoder som 
inte medför djurförsök, särskilt inom 
ramen för sjunde ramprogrammet för 
forskning och teknisk utveckling.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till ett påminna om gemenskapens åtagande för att främja 
alternativa metoder till djurförsök, som det hänvisas till redan i direktiv 2003/15/EG om 
kosmetika.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 56
SKÄL 41A (nytt)

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

Or. en

Motivering

Syftet är att säkerställa korrekt information.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 57
SKÄL 52

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

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

Or. en
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Motivering

Bestämmelserna bör vara tydliga för företag och användare för att uppmuntra till ersättning 
av ämnen.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 58
SKÄL 79

(79) En besvärsnämnd bör inrättas inom 
kemikaliemyndigheten för att garantera att 
de verksamhetsutövare som påverkas av 
kemikaliemyndighetens beslut har en laglig
rätt att överklaga.

(79) En besvärsnämnd bör inrättas inom 
kemikaliemyndigheten för att garantera att 
alla som har ett legitimt intresse och 
påverkas av kemikaliemyndighetens beslut 
har rätt att överklaga.

Or. el

Motivering

Begreppet ”alla som har ett legitimt intresse” är vidare än ”verksamhetsutövare”.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 59
SKÄL 90A (nytt)

(90a) REACH bör utgöra en garanti för att 
medborgare, arbetstagare och konsumenter 
kan lita på att en produkt som släpps ut på 
marknaden i gemenskapen är säker och att 
det inte finns någon risk för i synnerhet 
utsatta befolkningsgrupper att exponeras 
för kemikalier i mängder eller blandningar 
som medför hälso- eller miljörisker.

Or. en

Motivering

De produkter som saluförs måste vara säkra för konsumenterna. Det måste REACH utgöra en 
garanti för.
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Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 60
SKÄL 91A (nytt)

(91a) Kommissionen bör överväga om det 
vore önskvärt att skapa ett europeiskt 
kvalitetsmärke utformat för att identifiera 
och främja varor som under varje steg i 
produktionsprocessen tillverkats i enlighet 
med kraven i denna förordning

Or. en

Motivering

Märkning av varor skulle göra det möjligt att känna igen och främja de aktörer som uppfyllt 
de skyldigheter som följer av denna förordning.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 61
SKÄL 93

(93) För att det system som inrättas genom 
denna förordning skall fungera effektivt 
krävs det ett gott samarbete och en god 
samordning mellan medlemsstaterna, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
när det gäller efterlevnadskontrollen.

(93) För att det system som inrättas genom 
denna förordning skall fungera effektivt 
krävs det ett gott samarbete och en god 
samordning mellan de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
när det gäller efterlevnadskontrollen.

Or. el

Motivering

Ett nära samarbete mellan kemikaliemyndigheten, kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna är nödvändigt för att garantera en effektiv övervakning av 
att lagstiftningen efterlevs.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 62
SKÄL 101A (nytt)
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(101a) Denna förordning gäller med 
förbehåll för rådets allmänna 
direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 
om åtgärder för att förbättra säkerhet och
hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som 
är gravida, nyligen har fött barn eller 
ammar (tionde särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)1 och 
rådets särskilda direktiv 98/24/EG av den 
7 april 1998 om skydd av arbetstagares 
hälsa och säkerhet mot risker som har 
samband med kemiska agenser i arbetet 
(fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i
direktiv 89/391/EEG)2. Direktiv 98/24/EG 
utgör fortsättningsvis det huvudsakliga 
rättsliga instrumentet för att skydda 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet mot den 
fara som kemiska agenser i arbetet utgör. 
Medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter uppmanas att i så hög grad som 
möjligt säkra ett effektivt genomförande 
och en effektiv övervakning av 
direktiv 98/24/EG.
___________
1 EGT L 348, 28.11.1992, s.1.
2 EGT L 131, 5.5.1998, s.11.

Or. el

Motivering

Denna förordning bör även ta hänsyn till det allmänna direktivet om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 63
AVDELNING I, KAPITEL 1, ARTIKEL 1, PUNKT 3A (ny)

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

Motivering

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

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 64
AVDELNING I, KAPITEL 1, ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED DA (nytt)

da) gemenskapens miljölagstiftning.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 65
AVDELNING I, KAPITEL 1, ARTIKEL 2, PUNKT 2A (ny)

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

Or. it
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Motivering

Det REACH-system som kommissionen föreslår ger de europeiska tillverkarna ett dåligt 
skydd mot illojal konkurrens från tredjeländer. De nuvarande gemenskapsbestämmelserna 
innehåller mycket strängare normer för europeiska kemikalietillverkare. De som importerar 
varor till EU bör omfattas av samma bestämmelser som de europeiska tillverkarna. I 
ändringsförslaget föreslås att ett balanserat regelverk upprättas för tillverkare inom och 
utanför EU.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 66
AVDELNING I, KAPITEL 2, ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. sårbara grupper: sårbara individer 
inklusive nyfödda, spädbarn, barn, gravida, 
mödrar som nyligen nedkommit och/eller 
ammar, äldre personer och personer med 
särskilda behov.

Or. el

Motivering

Till definitionen av sårbara grupper bör även fogas kvinnor som nyligen fött barn..

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 67
AVDELNING I, KAPITEL 2, ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 68
AVDELNING I, KAPITEL 2, ARTIKEL 3, PUNKT 29A (ny)

29a. små och medelstora företag: enligt 
definitionen i kommissionens 
rekommendation nr 2003/361/EG av den 
6 maj 20031.
__________
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. it

Motivering

För att säkra en korrekt tillämpning av lagstiftningen är det nödvändigt att införa en 
definition av små och medelstora företag, eftersom dessa berörs av förfarandet i särskilt hög 
grad. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i 
avdelning I: allmänna frågor.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 69
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 5, PUNKT 4, STYCKE 1A (nytt)

Avgiften skall stå i proportion till typen av 
registreringsunderlag.

Or. it

Motivering

För att underlätta de små och medelstora företagens situation bör den registreringsavgift som 
fastställs av kemikaliemyndigheten stå i proportion till den mängd information som lämnas in 
i samband med registreringen av ett ämne. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning II: registrering av ämnen.
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Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 70
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 5, PUNKT 4A (ny)

4a. Alla uppgifter som skall registreras 
skall av en oberoende aktör granskas med 
avseende på sin fullständighet och kvalitet 
innan de skickas till 
kemikaliemyndigheten, och 
granskningsrapporten skall skickas till 
kemikaliemyndigheten tillsammans med 
registreringsunderlaget.

Or. el

Motivering

Eftersom det för närvarande inte finns någon obligatorisk bedömning av 
registreringsunderlagens kvalitet och fullständighet är det av vital betydelse att kräva en 
oberoende granskning innan handlingarna skickas in så att registreringsunderlagens 
korrekthet kan garanteras.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 71
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 5A (ny)

Artikel 5a
Anmälan av lågvolymämnen

1. Varje tillverkare eller importör av ett 
ämne i mängder på mellan 10 kg och 1 ton 
per år skall anmäla detta ämne till 
kemikaliemyndigheten.
2. Anmälan av ett ämne i mängder på 
mellan 10 kg och 1 ton per år skall omfatta 
all nedanstående information i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställt i enlighet med artikel 108, om 
tillverkaren kan lämna in den utan att 
genomföra ytterligare tester:
a) Tillverkarens namn och adress i enlighet 
med avsnitt 1 i bilaga IV.
b) Ämnets identitet i enlighet med 
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avsnitt 2.1 i bilaga IV.
c) Ämnets klassificering.
d) All tillgänglig information om 
intermediärens fysikalisk-kemiska 
egenskaper samt hälso- eller 
miljöegenskaper.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 72
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED A

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

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

Or. en

Motivering

Eftersom det inte ges någon definition av ”varutyp” skapar det bara rättslig osäkerhet om 
denna term tas med.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 73
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED C

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

c) Avgivandet av ämnet under normala och 
rimligen förutsebara 
användningsförhållanden är en specifikt 
utformad funktion hos varan.
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Or. en

Motivering

Genom denna alternativa formulering definieras bestämmelsens räckvidd på ett tydligare 
sätt.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 74
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 6, PUNKT 1, LED D (nytt)

d) Ämnets koncentration i varan uppgår till 
eller överskrider den lägsta av följande:
– de koncentrationer som anges i bilaga I 
till direktiv 67/548/EG, eller
– de koncentrationer som anges i delarna A 
och B i bilaga II till direktiv 1999/45/EG, i 
de fall ingen koncentrationsgräns för 
ämnet i beredningar anges i bilaga I till 
direktiv 67/548/EG,
– 0,1 % om ämnet uppfyller kriterierna i 
bilaga XII.

Or. en

Motivering

Avsaknaden av några som helst kvantitativa kriterier medför att förekomsten av spårämnen i 
ett klassificerat ämne måste beaktas. Myndigheterna kan inte kontrollera förekomsten av 
spårämnen i ämnen i varor som importeras till EU. Införandet av ett tröskelvärde är en 
nödvändighet för genomförbarheten. Anmälningarna begränsas till ämnen som innehåller 
koncentrationer över tröskelvärdet. Detta är i linje med direktivet om beredningar 
(1999/45/EG) och med REACH (artiklarna 13.2 och 53.7). I artiklarna 13.2 och 53.7 används 
redan de föreslagna tröskelvärdena.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 75
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 6, PUNKT 5

5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen som 
redan registrerats för denna användning av 

5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen som 
redan registrerats för denna användning av 
en aktör längre upp i distributionskedjan 
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en aktör längre upp i distributionskedjan. eller som är undantagna 
registreringsskyldigheten enligt bilaga III.

Or. en

Motivering

På detta sätt kommer bestämmelsen att stämma överens med de registreringskrav för ämnen 
och ämnen i beredningar som gäller för varutillverkare i EU.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 76
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 6, PUNKTERNA 2, 3 och 4

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Det är inte möjligt att vare sig tillämpa punkterna 2–4 i praktiken eller att kräva att de 
tillämpas. Kraven är för vaga (t.ex. ”får veta” och ”sannolikt avges”).

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 77
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 6B (ny)

Artikel 6b
Europeiskt kvalitetsmärke

Kommissionen skall senast ....* lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet, och om det är lämpligt, ett 
lagstiftningsförslag om skapandet av ett 
europeiskt kvalitetsmärke utformat för att 
identifiera och främja varor som under 
varje steg i produktionsprocessen tillverkats 
i enlighet med kraven i denna förordning.
__________
* Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en
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Motivering

Ett märke som stämplas på varor skulle göra det möjligt att identifiera och främja de 
tillverkare i produktionsprocessen som uppfyller kraven i denna förordning.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 78
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 10, PUNKT 1, INLEDNINGEN

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

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

Samtliga uppgifter skall delas, både 
uppgifter som kommer från tester på 
ryggradsdjur och uppgifter från andra 
tester som krävs för registreringen.
Bildandet av offentliga konsortier eller 
blandade (offentliga/privata) konsortier 
skall främjas i syfte att garantera tillträde 
för små och medelstora företag och deras 
sammanslutningar.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag motiveras av behovet av att förenkla registreringsprocessen, särskilt 
för att minska och rationalisera de små och medelstora företagens kostnader. 
Ändringsförslaget syftar till säkra dessa företag och deras sammanslutningar tillgång till 
konsortier, inte minst för att förhindra missbruk av dominerande ställning.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 79
AVDELNING II, KAPITEL 2, ARTIKEL 10, PUNKT 2
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2. Varje registrant som deltar i ett 
konsortium skall endast betala en tredjedel 
av registreringsavgiften.

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

Or. it

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör fastställa proportionalitetskriterier för registreringsavgiften, 
bland annat för att göra livet lättare för små och medelstora företag som drabbas hårt av 
effekterna av den nya lagstiftningen, och den bör, när den fastställer registreringsavgiften, 
även ta hänsyn till registranternas storlek och de tillverkade/importerade mängderna.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 80
AVDELNING II, KAPITEL 4, ARTIKEL 17, PUNKT 2

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

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

Den avgift som betalas skall vara 
proportionerlig enligt kriterier som 
fastställts av kemikaliemyndigheten, som 
bland annat skall ta fasta på de 
tillverkade/importerade mängderna.

Or. it

Motivering

För att underlätta situationen för de små och medelstora företagen bör 
kemikaliemyndigheten, när den fastställer registreringsavgiften, även ta hänsyn till 
registranternas storlek och de tillverkade/importerade mängderna.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 81
AVDELNING II, KAPITEL 6, ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED A

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
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enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

enligt direktiv 67/548/EEG eller som är 
kända för att vara långlivade eller 
bioackumulerande och som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 ton eller mer 
per år och tillverkare eller importör.

Or. en

Motivering

Den första tidsfristen för registrering av infasningsämnen enligt det som föreslås i REACH 
tillämpas på kemikalier som tillverkas i mängder på mer än 1 000 ton och på 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i kategorierna 1 och 2. För 
att först och främst kunna lösa problemet med de mest bekymmersamma ämnena bör ämnen 
som är långlivade och bioackumulerande tas med i detta första steg. Dessa egenskaper kan 
lätt identifieras som en del av förhandsregistreringen.

Ändringsförslag från Marta Vincenzi

Ändringsförslag 82
AVDELNING III, ARTIKEL 31A (ny)

Artikel 31a
Skyldighet att vidarebefordra information 

om ämnen i varor
Nedströmsanvändare som i en vara tillför 
ett ämne eller en beredning som det tagits 
fram ett säkerhetsdatablad för samt de som 
därefter hanterar eller ytterligare bearbetar 
varan, skall vidarebefordra 
säkerhetsdatabladet till alla mottagare av 
varan eller dess derivat. Konsumenter skall 
inte betraktas som mottagare.
Konsumenterna har rätt att begära 
information av tillverkaren eller 
importören om de ämnen som ingår i en 
vara som tillverkats eller importerats av 
vederbörande. Tillverkaren eller 
importören skall svara inom 
15 arbetsdagar.

Or. en
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Motivering

Tillverkare av varor, återförsäljare och konsumenterna måste kunna få reda på om vissa 
specifika ämnen ingår i slutprodukten och vid behov söka efter säkrare alternativ. Tidsfristen 
15 dagar anges som normal svarstid i förordning 1049/2001, som innehåller bestämmelser 
om tillgång till gemenskapsinstitutionernas handlingar.

Ändringsförslag från Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ändringsförslag 83
AVDELNING VII, KAPITEL 1, 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 
en väl fungerande inre marknad samtidigt 
som det garanteras att:

a) Ämnen med särskilt farliga egenskaper 
skall ersättas av lämpliga och bevisligen 
mindre farliga ämnen och tekniker.
b) Om ämnen med särskilt farliga 
egenskaper inte kan ersättas eller om 
riskerna med ämnena uppvägs av de 
samhälleliga fördelarna skall de noggrant 
och ofta övervakas samtidigt som forskning 
pågår om andra framtida alternativ.

Or. el

Motivering

Det kommer att vara omöjligt att skydda folkhälsan och miljön om man inte har som mål att 
ersätta ämnen med särskilt farliga egenskaper. Om ämnen med särskilt farliga egenskaper 
ersätts med lämpliga alternativ måste man fastställa att de faktiskt är mindre farliga. Att 
ersätta farliga kemiska ämnen är en naturlig följd av behovet att vidta förebyggande 
åtgärder.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 84
AVDELNING VII, KAPITEL 2, ARTIKEL 58, PUNKT 3, STYCKE 2
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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 att fastställa en allvarlig och omedelbar risk och därför 
överlämnas det åt kommissionen att, på grundval av kriterier som riktar sig efter de faktiska 
omständigheterna, fatta beslut om att tillfälligt dra in, modifiera eller återkalla tillståndet 
under omprövningen.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 85
AVDELNING VIII, KAPITEL 2, ARTIKEL 70, PUNKT 3 (ny)

3. För ett ämne som redan omfattas av 
bestämmelserna i bilaga XVI skall 
kommissionen, förutsatt att villkoren i 
artikel 65 uppfylls, utarbeta ett förslag till 
ändring av bilaga XVI, antingen inom tre 
månader efter att det mottagit ett yttrande 
från kommittén för socioekonomisk analys 
eller, om denna kommitté inte avger något 
yttrande, vid utgången av den tidsfrist som 
fastställs i artikel 68, beroende på vilket 
som infaller först.
Om förslaget till ändring inte stämmer 
överens med något av yttrandena från 
kemikaliemyndigheten skall kommissionen 
bifoga en ingående förklaring av orsakerna 
till skillnaderna.
För ett ämne för vilket inga bestämmelser 
tidigare utfärdats i bilaga XVI skall 
kommissionen i stället, inom den fastställda 
tidsfristen, lägga fram ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
av bilaga XVI.

Or. en
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Motivering

I det nuvarande direktivet 76/769/EEG har Europaparlamentet och rådet en roll i 
beslutsfattandet om vissa begränsningar för kemikalier, till exempel förbud mot ftalater i 
vissa leksaker. Avsikten med detta ändringsförslag är att bibehålla detta förfarande, så att 
kommissionen alltså inte får ännu större inflytande.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 86
AVDELNING IX, ARTIKEL 73, PUNKT 1

1. Kemikaliemyndigheten skall ge 
medlemsstaterna och gemenskapens 
institutioner bästa möjliga vetenskapliga och 
tekniska bistånd i frågor avseende 
kemikalier som omfattas av dess 
ansvarsområde och som remitteras till den i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning.

1. Kemikaliemyndigheten skall ge 
medlemsstaterna och gemenskapens 
institutioner bästa möjliga vetenskapliga och 
tekniska bistånd i frågor avseende 
kemikalier som omfattas av dess 
ansvarsområde och som remitteras till den i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning. I sådana fall skall 
kemikaliemyndigheten fatta juridiskt 
bindande beslut.

Or. it

Motivering

Ändringen syftar till att klargöra kemikaliemyndighetens roll som en reglerande myndighet 
som fattar beslut i enlighet med kommissionens meddelande om rambestämmelser för EU:s 
tillsynsmyndigheter, KOM(2002)0718. Denna ändring är viktig också för att den tjänar till att 
fylla ett eventuellt rättsligt tomrum som skulle leda till rättslig osäkerhet.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 87
AVDELNING IX, ARTIKEL 75, PUNKT 1

1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet
och sex representanter som utses av 
kommissionen; i styrelsen skall också ingå 
tre representanter för berörda parter, som 
utses av kommissionen och som saknar 
rösträtt.

1. Styrelsen skall bestå av fyra
representanter som utses av kommissionen 
och tio ledamöter som utses av rådet i
samråd med Europaparlamentet, varav fyra 
ledamöter skall utses i lika mån på 
grundval av sin erfarenhet av föreningar 
som representerar konsumenterna, utsatta 
befolkningsgrupper, industrin och små och 
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medelstora företag.

Or. it

Motivering

Styrelsens sammansättning bör vara väl avvägd. Det är mycket viktigt att man garanterar alla 
institutioners medverkan, och därför även inbegriper samråd med Europaparlamentet, och att 
man samtidigt ser till att det i styrelsen ingår ständiga ledamöter som utsetts i lika stor 
omfattning från föreningar som representerar konsumenterna, utsatta befolkningsgrupper, 
industrin (storföretag) och små och medelstora företag, dvs. alla parter som berörs av denna 
lagstiftning. Hänvisningen till utsatta befolkningsgrupper knyter även an till de 
ändringsförslag som lagts fram av ledamot Breyer, och avser särskilt utsatta 
befolkningsgrupper såsom nyfödda barn, småbarn, gravida kvinnor, ammande mödrar och 
äldre personer.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 88
AVDELNING XI, ARTIKEL 117

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

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 
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:

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.

b) Den tredje parten skyddar den 
konfidentiella informationen såsom man 
kommit överens om.

b) Den tredje parten skyddar den 
konfidentiella informationen såsom man 
kommit överens om.

Or. it
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Motivering

För att undvika olaglig användning av information, och för att garantera säkerheten i 
samband med överföring av data, bör det tydligt fastställas att artikel 117 (samarbete) enbart 
avser nationella och internationella statliga institutioner.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 89
AVDELNING XIII, 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.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 90
AVDELNING XIII, 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.
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Or. it

Motivering

Om man låter medlemsstaterna ensamma bestämma över påföljdssystemet kommer detta att 
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 och 
garantera att påföljderna är effektiva.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 91
AVDELNING XIV, 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 
och, i tillämpliga fall, med 
gemenskapsrättsakter som antagits vid 
genomförandet av 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 
och, i tillämpliga fall, med 
gemenskapsrättsakter som antagits vid 
genomförandet av denna förordning.

Or. en

Motivering

Eftersom denna förordnings räckvidd är så bred – den täcker såväl tillverkningen som 
försäljningen och importen av produkter – föreslås här en ny formulering för att förhindra 
problem i samband med annan lagstiftning, t.ex. arbetstagarskydd.

Ändringsförslag från María Esther Herranz García

Ändringsförslag 92
BILAGA III, PUNKT 8

8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen, om de inte 
modifieras kemiskt vid tillverkningen, och 
om de inte uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farliga enligt 
direktiv 67/548/EEG.

8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen och material som 
utvunnits ur dem genom mineralogiska 
processer (enligt definitionen i rådets 
direktiv 2003/96/EG1) eller fysikaliska 
omvandlingsprocesser.

___________
1 EUT L 283, 31.10.2003, s. 51.
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Or. en

Motivering

De huvudsakliga råmaterialen inom sektorn för organisk kemi (naturgas, råolja, kol) 
undantas från registreringsskyldigheten. Om de klassificeras som farliga enligt 
direktiv 67/548/EG är registreringskravet oproportionerligt i fråga om mineraler, malmer 
och naturligt förekommande ämnen.

Malmhanteringen sker på uteslutande professionell basis och allmänheten kommer aldrig i 
kontakt med malmerna. De potentiella miljörisker med mineraler och malmer behandlas i 
IPPC-direktivet och de potentiella hälsoriskerna i EU:s befintliga arbetsplatslagstiftning.

Mineralogisk och fysikalisk omvandling av mineraler och malmer ändrar inte den kemiska 
sammansättningen hos dessa material. Det som utvinns genom dessa processer är andra 
mineralbaserade material och även de bör undantas från registreringen. Uttrycket 
”modifieras kemiskt” definieras inte och leder därför till rättslig osäkerhet.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 93
BILAGA V, TABELL 6, PUNKT 6.4.1.A (ny), KOLUMN 1 OCH 2

KOLUMN 1
6.4.1a. Cytogenitetsstudie på 
däggdjursceller in vitro
KOLUMN 2
6.4.1a. Ingen undersökning krävs
– om relevanta data finns att tillgå från ett 
cytogenitetstest in vivo, eller
– om ämnet är känt för att vara 
cancerframkallande i kategori 1 eller 2.

Or. en

Motivering

Här återinförs testning av ämnen som tillverkas i mängder på mellan 1–10 ton per år i linje 
med kommissionens förslag. Återinförandet av detta test anger på ett bättre sätt om ett ämne 
är mutagent (en särskilt farlig egenskap). Ordalydelsen är tagen direkt från bilaga VI. Om 
detta ändringsförslag antas måste motsvarande del i bilaga VI strykas.
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Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 94
BILAGA V, TABELL 7, PUNKT 7.1.1A (ny), KOLUMN 1 OCH 2

KOLUMN 1
7.1.1a. Undersökning av tillväxthämning 
på alger
KOLUMN 2
7.1.1a. Ingen undersökning krävs
– om ämnet är mycket olösligt 
(vattenlöslighet < 10 µg/l), eller
– om det är osannolikt att ämnet tränger 
igen biologiska membran (molekylvikt 
> 800 eller molekyldiameter > 15 Å).

Or. en

Motivering

Här återinförs testning av ämnen som tillverkas i mängder på mellan 1–10 ton per år i linje 
med kommissionens förslag. Återinförandet av detta test anger på ett bättre sätt om ett ämne 
är mycket toxiskt. Ordalydelsen är tagen direkt från bilaga VI. Om detta ändringsförslag 
antas måste motsvarande del i bilaga VI strykas.

Ändringsförslag från Eva-Britt Svensson

Ändringsförslag 95
BILAGA V, TABELL 7, PUNKT 7.1A (ny), KOLUMN 1 OCH 2

KOLUMN 1
7.1a. Nedbrytning
7.1a.1. Biotisk
7.1a.1.1. Lättnedbrytbarhet
KOLUMN 2
7.1a. Simulationsundersökningar 
(bilaga VII, punkterna 7.2.1.2–7.2.1.4.) 
skall föreslås av registranten eller kan 
krävas av den behöriga myndigheten i den 
utvärderande medlemsstaten i enlighet med 
artikel 39, 40 eller 44 om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt 
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bilaga I tyder på att det finns ett behov av 
fortsatta undersökningar av ämnets 
nedbrytning. Valet av tester beror på 
resultaten av säkerhetsbedömningen.
7.1a.1.1. Ingen undersökning krävs om 
ämnet är oorganiskt.

Or. en

Motivering

Här återinförs nedbrytbarhetstestning av ämnen som tillverkas i mängder på mellan 1–10 ton 
per år i linje med kommissionens förslag. Om detta test inte återinförs innebär det att en 
särskilt farlig nyckelegenskap inte blir utvärderad med avseende på två tredjedelar av de 
ämnen som omfattas av Reach. Ordalydelsen är tagen direkt från bilaga VI. Om detta 
ändringsförslag antas måste motsvarande del i bilaga VI strykas.


