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och Johannes Blokland

Ändringsförslag 25
Artikel 6

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Producenter eller importörer av varor skall 
till kemikaliemyndigheten anmäla alla ämnen
som förtecknas i bilaga XIIIa och som
ingår i dessa varor i enlighet med punkt 3, i 
följande fall:

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

a) För ämnen som avses i artikel 54 d, e 
och f, om ämnet förekommer i
koncentrationer på mer än 0,1 procent.

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

b) För alla andra ämnen, om ämnet
förekommer i koncentrationer som 
överstiger de gränsvärden som anges i 
direktiv 1999/45/EG och som klassificeras 
som farliga.

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

c) Om producenten eller importören inte kan 
utesluta att allmänheten eller miljön 
exponeras för ämnet under varans hela 
livscykel.

d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.
3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande information i 
det formulär som myndigheten fastställer i 
enlighet med artikel 108:

3. 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.

a) Producentens eller importörens namn och 
kontaktuppgifter.

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

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

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

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

d) Ämnets klassificering. d) Ämnets klassificering.
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e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.

e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.

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

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

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

4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 

importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 

ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.

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

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

användning av en aktör längre upp i 
distributionskedjan.

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

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

Punkterna 2 och 3 skall gälla ämnen som 
ingår i varor och som uppfyller kriterierna 
i artikel 54 tre månader efter det att dessa 
ämnen har förts in i bilaga XIIIa.
6a. Då ett ämne förs in i bilaga XIIIb skall 
kemikaliemyndigheten meddela alla
producenter och importörer av varor som 
innehåller detta ämne att det införts i 
denna bilaga. Avdelning VII i denna 
förordning skall även gälla producenter 
och importörer av varor som innehåller 
detta ämne från och med dagen för 
kemikaliemyndighetens meddelande.

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

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

Or. en

Motivering

Ersätter alla ändringsförslag till artikel 6 och ändringsförslagen 417 och 418.

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



PE 360.356v02-00 4/4 AM\582323SV.doc

SV

och Johannes Blokland

Ändringsförslag 26
Skäl 20

(20) Eftersom tillverkare och importörer av 
varor bör ha ett ansvar för sina varor är det 
lämpligt att införa en registreringsplikt för 
ämnen som är avsedda att avges från varor. 
Vad gäller ämnen som torde kunna avges 
från varor i tillräckligt stora mängder och
på ett sådant sätt att människors hälsa eller 
miljön kommer till skada, bör 
kemikaliemyndigheten underrättas och skall 
ha rätt att kräva att ett 
registreringsunderlag lämnas in.

(20) Eftersom tillverkare och importörer av 
varor bör ha ett ansvar för sina varor är det 
lämpligt att införa en registreringsplikt för 
ämnen som är avsedda att avges från varor. 
Vad gäller ämnen som uppfyller kriterierna i
artikel 54 och därför har förts upp på
förteckningen över ämnen som uppfyller 
kriterierna för godkännande (bilaga 
XIIIa), bör kemikaliemyndigheten 
underrättas. Bestämmelserna om 
godkännande bör tillämpas på producenter 
och importörer av dessa ämnen så snart de 
förts upp på förteckningen över ämnen för 
vilka det krävs tillstånd (bilaga XIIIb).

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslagen 126, 127 och 128.


