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Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring 
av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets 
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 
2000/21/EG

Rådets gemensamma ståndpunkt (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2003/0256(COD))

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + 
Dan Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 51
SKÄL 1

(1) Denna förordning bör säkerställa en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och miljön 
och även den fria rörligheten för ämnen –
som sådana, i beredningar och i varor – och 
samtidigt främja konkurrenskraft och 
innovation.

(1) Denna förordning bör säkerställa en hög 
skyddsnivå för folkhälsan och miljön, den 
fria rörligheten för ämnen som sådana, i 
beredningar och i varor, större insyn samt 
främjande av alternativ till djurförsök, och 
samtidigt främja konkurrenskraft och 
innovation.

Or. en
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Motivering

I linje med ändringsförslag 1 som antogs vid första behandlingen.

Ändringsförslaget är kopplat till förslaget till ändring av artikel 1.1 Rådet strök dessa två 
syften från kommissionens motivering. De bör återinföras med tanke på den betydelse som en 
hänvisning i denna förordning till såväl större insyn som främjandet av alternativ till 
djurförsök har för alla berörda parter liksom för Europas medborgare. (Busquin + Jørgensen 
+ Oomen-Ruijten)

Rådet lade till detta skäl för att ange målsättningen med REACH men glömde att ta med 
målsättningarna om större insyn och främjandet av alternativ till djurförsök i enlighet med 
kommissionens motivering. (Lucas, Schlyter and Breyer)

Ändringsförslag från Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 52
SKÄL 4A (nytt)

(4a) Reach bör utformas och tillämpas på 
ett sådant sätt att varken det europeiska 
näringslivets konkurrenskraft försvagas 
eller handeln med tredjeländer påverkas 
negativt. Förordningen bör inte ställa 
andra krav på EU:s handelspartner än att 
de bör vara förenliga med gällande 
principer om frihandel enligt 
WTO:s regelverk.

Or. en

Motivering

Ett framgångsrikt ändringsförslag från första behandlingen som syftar till att främja den 
europeiska industrins konkurrenskraft. (Davies)

Syftet är att främja den europeiska industrins förmåga att konkurrera med importer från 
tredjeländer. Återinför ändringsförslag 416 från första behandlingen. (Foglietta &
Poli Bortone)

Ändringsförslag från Frédérique Ries, Chris Davies

Ändringsförslag 53
SKÄL 7



AM\629993SV.doc 3/116 PE 378.589v01-00

SV

(7) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare, 
och miljöskyddsnivå, är det nödvändigt att 
sörja för att tillverkning av ämnen i 
gemenskapen uppfyller kraven i 
gemenskapslagstiftningen även om dessa 
ämnen exporteras.

(7) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare 
och sårbara befolkningsgrupper, och 
miljöskyddsnivå, är det nödvändigt att sörja 
för att alla ämnen som tillverkas eller släpps 
ut på marknaden i gemenskapen uppfyller 
kraven i gemenskapslagstiftningen även om 
dessa ämnen exporteras.

Or. en

Motivering

Normerna för en hög hälsoskyddsnivå måste erbjuda skydd både åt de mest utsatta 
(arbetstagare) och de mest sårbara. Parlamentets ursprungliga ändringsförslag 6 läggs fram 
på nytt. 

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 54
SKÄL 7

(7) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare, 
och miljöskyddsnivå, är det nödvändigt att 
sörja för att tillverkning av ämnen i 
gemenskapen uppfyller kraven i 
gemenskapslagstiftningen även om dessa 
ämnen exporteras.

(7) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög miljö- och 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare 
och sårbara befolkningsgrupper, är det 
nödvändigt att sörja för att tillverkning av 
alla ämnen i gemenskapen uppfyller kraven 
i gemenskapslagstiftningen även om dessa 
ämnen exporteras.

Or. en

(Ändringsförslag 6 – första behandlingen)

Motivering

Normerna för en hög hälsoskyddsnivå måste även erbjuda skydd åt dem som är mest sårbara 
vid exponering för kemiska ämnen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 55
SKÄL 7
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(7) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare, 
och miljöskyddsnivå, är det nödvändigt att 
sörja för att tillverkning av ämnen i 
gemenskapen uppfyller kraven i 
gemenskapslagstiftningen även om dessa 
ämnen exporteras.

För att bevara den inre marknadens integritet 
och säkerställa en hög miljö- och 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare 
och sårbara befolkningsgrupper, är det 
nödvändigt att sörja för att alla ämnen som 
tillverkas eller släpps ut på marknaden i 
gemenskapen uppfyller kraven i 
gemenskapslagstiftningen även om de 
exporteras.

Or. en

Motivering

Normerna för en hög hälsoskyddsnivå måste erbjuda skydd både åt de mest utsatta 
(arbetstagare) och de mest sårbara. Parlamentets ändringsförslag 6 läggs fram på nytt.

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

Ändringsförslag 56
SKÄL 9

(9) Det finns fyra viktiga rättsakter som 
reglerar kemikalier i gemenskapen: rådets 
direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 
om tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, förpackning 
och märkning av farliga ämnen, rådets 
direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om begränsning av 
användning och utsläppande på marknaden 
av vissa farliga ämnen och preparat 
(beredningar), Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/45/EG av 
den 31 maj 1999 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om klassificering, förpackning 
och märkning av farliga preparat och rådets 
förordning (EEG) nr 793/93 av 
den 23 mars 1993 om bedömning och 
kontroll av risker med existerande ämnen. 
Vid en bedömning av dessa rättsakters 
tillämpning identifierades ett antal problem 
med funktionen hos gemenskapens 
kemikalielagstiftning, vilket lett till

(9) Det finns fyra viktiga rättsakter som 
reglerar kemikalier i gemenskapen: rådets 
direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967
om tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, förpackning 
och märkning av farliga ämnen, rådets 
direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om begränsning av 
användning och utsläppande på marknaden 
av vissa farliga ämnen och preparat 
(beredningar), Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/45/EG av 
den 31 maj 1999 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om klassificering, förpackning 
och märkning av farliga preparat och rådets 
förordning (EEG) nr 793/93 av 
den 23 mars 1993 om bedömning och 
kontroll av risker med existerande ämnen. 
Vid en bedömning av dessa rättsakters 
tillämpning identifierades ett antal problem 
med funktionen hos gemenskapens 
kemikalielagstiftning; vilket resulterat i 
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skillnader mellan medlemsstaternas lagar 
och andra författningar som direkt påverkar 
den inre marknaden på detta område och 
visar på behovet av större insatser för att
skydda folkhälsan och miljön i enlighet med 
försiktighetsprincipen.

skillnader mellan medlemsstaternas lagar 
och andra författningar som direkt påverkar 
den inre marknaden på detta område samt en 
oförmåga att på ett förebyggande sätt 
skydda folkhälsan och miljön. 

Or. en

(Ändringsförslag 7 – första behandlingen)

Motivering

Det bör erkännas att REACH fyller en kunskapslucka när det gäller skydd av folkhälsan och 
miljön.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 57
SKÄL 11

(11) För att bevara incitamenten till 
återvinning och återanvändning av avfall 
och se till att denna verksamhet fungerar väl 
bör avfall inte betraktas som ämnen, 
beredningar eller varor i den mening som 
avses i denna förordning.

(11) För att bevara incitamenten till 
återvinning och återanvändning av avfall 
och se till att denna verksamhet fungerar väl 
bör varken avfall eller sekundärt råmaterial 
betraktas som ämnen, beredningar eller 
varor i den mening som avses i denna 
förordning. Att generera ett värde av 
(”valorisera”) avfall och material som 
används som sekundärt råmaterial eller 
som energikälla vid återvinningen bidrar 
till EU:s mål med en hållbar utveckling, 
och genom denna förordning införs inte 
några krav som minskar 
stimulansåtgärderna för sådan 
återanvändning och återvinning.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar ändringsförslag 424 från första behandlingen kombinerat 
med skäl 11 i den gemensamma ståndpunkten. Syftet är dels att beakta pågående diskussioner 
om avfallshantering och användningen av sekundärt råmaterial, dels att ge ytterligare 
stimulans åt avfallsåtervinning som sätt att främja en hållbar utveckling.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + 
Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 58
SKÄL 11A (nytt)

(11a) För att främja ett effektivt 
resursutnyttjande bör sekundärt råmaterial 
som utvunnits genom återvinning från 
produktion, bearbetning och kassering av 
material som nått slutet av sin livscykel 
undantas från förordningens räckvidd. Att 
generera ett värde av (”valorisera”) avfall 
och material som används som sekundärt 
råmaterial eller som energikälla vid 
återvinningen bidrar till EU:s mål med en 
hållbar utveckling, och genom denna 
förordning införs inte några krav som 
minskar stimulansåtgärderna för sådan 
återanvändning och återvinning.

Or. en

Motivering

Att inkludera sekundärt råmaterial i REACH-förordningens räckvidd skulle kunna äventyra 
återvinningen och återanvändningen och därmed öka behovet av icke-förnybara resurser. 
Man bör klargöra att REACH på intet sätt motverkar återanvändning. (Grossetête, 
Laperrouze & Prodi)

Ändringsförslag 424 från första behandlingen. Att låta sekundärt råmaterial ingå i 
REACH-systemet kan förhindra att materialcyklerna sluts, vilket ofrånkomligen skulle 
innebära en ökad efterfrågan på primära resurser. Det är nödvändigt att se till att REACH på 
intet sätt motverkar återvinning eller ett effektivt resursutnyttjande. (Oomen-Ruijten)

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 59
SKÄL 11A (nytt)

(11a) ) Av praktiska skäl bör avfall och 
material som används som sekundärt 
råmaterial eller som energikälla undantas 
från förordningens räckvidd. Att generera 
ett värde av (”valorisera”) avfall och 
material som används som sekundärt 
råmaterial eller som energikälla vid 
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återvinningen bidrar till EU:s mål med en 
hållbar utveckling, och genom denna 
förordning införs inte några krav som 
minskar stimulansåtgärderna för sådan 
återanvändning och återvinning.

Or. en

Motivering

Återinför ändringsförslag 424 som det antogs i första behandlingen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 60
SKÄL 11A (nytt)

(11a) Syftet med det nya system som 
inrättas genom denna förordning är att på 
ett prioriterat sätt behandla de farligaste 
ämnena. Vid utvärdering av faror och 
riskbedömning bör hänsyn även tas till hur 
ämnena påverkar utsatta 
befolkningsgrupper.

Or. en

Motivering

För att skydda framtida generationer måste normerna för en hög hälsoskyddsnivå erbjuda 
skydd åt de människor som är mest utsatta för kemikaliernas effekter på hälsan. Parlamentets 
ursprungliga ändringsförslag 9 läggs fram på nytt.

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

Ändringsförslag 61
SKÄL 11A (nytt)

 (11a) Syftet med det nya system som 
inrättas genom denna förordning är att på 
ett prioriterat sätt behandla de farligaste 
ämnena. Vid utvärdering av faror och 
riskbedömning bör hänsyn även tas till hur 
ämnena påverkar fosterutvecklingen och 



PE 378.589v01-00 8/116 AM\629993SV.doc

SV

kvinnors och barns hälsa.

Or. en

(Ändringsförslag 9 – första behandlingen)

Motivering

För att skydda framtida generationer måste normerna för en hög hälsoskyddsnivå erbjuda 
skydd åt de människor som är mest utsatta för kemikaliernas effekter på hälsan.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 62
SKÄL 12

(12) En viktig målsättning med det nya 
system som inrättas genom denna förordning 
är att stimulera och i vissa fall se till att 
ämnen som inger stora betänkligheter så 
småningom ersätts med mindre farliga 
ämnen och tekniker om det finns lämpliga 
ekonomiskt och tekniskt genomförbara 
alternativ. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av direktiv om arbetarskydd 
och miljöskydd, särskilt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/37/EG av den 
29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot 
risker vid exponering för carcinogener eller 
mutagena ämnen i arbetet (sjätte 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets 
direktiv 89/391/EEG) och rådets 
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) 
enligt vilka arbetsgivarna är skyldiga att 
eliminera farliga ämnen om det är tekniskt 
möjligt, eller ersätta dem med sådana som är 
mindre farliga.

(12) En viktig målsättning med det nya 
system som inrättas genom denna förordning 
är att se till att farliga ämnen byts ut mot
mindre farliga ämnen och tekniker om det 
finns lämpliga ekonomiskt och tekniskt 
genomförbara alternativ. Denna förordning 
påverkar inte tillämpningen av direktiv om 
arbetarskydd och miljöskydd, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 
om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller mutagena 
ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) 
och rådets 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) enligt vilka arbetsgivarna är 
skyldiga att eliminera farliga ämnen om det 
är tekniskt möjligt, eller ersätta dem med 
sådana som är mindre farliga.

Or. en
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(Ändringsförslag 8 – första behandlingen)

Motivering

Substitutionsprincipen bör vara ett viktigt element i REACH.

Ändringsförslag från Frédérique Ries, Chris Davies

Ändringsförslag 63
SKÄL 12A (nytt)

(12a) Syftet med det nya system som 
inrättas genom denna förordning är att på 
ett prioriterat sätt behandla de farligaste 
ämnena. Vid utvärdering av faror och 
riskbedömning bör hänsyn även tas till hur 
ämnena påverkar utsatta 
befolkningsgrupper.

Or. en

Motivering

För att skydda framtida generationer måste normerna för en hög hälsoskyddsnivå erbjuda 
skydd åt dem som är mest utsatta. Parlamentets ursprungliga ändringsförslag 9 läggs fram på 
nytt.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 64
SKÄL 18

(18) Tillståndsbestämmelserna bör 
säkerställa att den inre marknaden 
fungerar väl och att riskerna med ämnen 
som inger mycket stora betänkligheter 
kontrolleras på ett riktigt sätt. Tillstånd för 
utsläppande på marknaden bör beviljas av 
kommissionen endast om riskerna i 
samband med användningen av dessa ämnen 
kontrolleras på ett adekvat sätt när så är 
möjligt, eller om användningen kan 
motiveras av socioekonomiska skäl, och 
inga lämpliga ekonomiskt och tekniskt 
genomförbara alternativ finns tillgängliga.

(18) 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 om användningen av dessa ämnen kan 
motiveras av socioekonomiska skäl och 
riskerna i samband med användningen av 
dessa ämnen kontrolleras på ett adekvat sätt.
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Or. en

(Ändringsförslag 15 – första behandlingen)

Motivering

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

Ändringsförslag från Chris Davies, Lena Ek

Ändringsförslag 65
SKÄL 18

(18) Tillståndsbestämmelserna bör 
säkerställa att den inre marknaden fungerar 
väl och att riskerna med ämnen som inger 
mycket stora betänkligheter kontrolleras på 
ett riktigt sätt. Tillstånd för utsläppande på 
marknaden bör beviljas av kommissionen 
endast om riskerna i samband med 
användningen av dessa ämnen kontrolleras 
på ett adekvat sätt när så är möjligt, eller om 
användningen kan motiveras av 
socioekonomiska skäl, och inga lämpliga 
ekonomiskt och tekniskt genomförbara 
alternativ finns tillgängliga.

(18) Tillståndsbestämmelserna bör 
säkerställa att den inre marknaden fungerar 
väl. Tillstånd för utsläppande på marknaden 
bör beviljas av kommissionen endast om 
riskerna i samband med användningen av 
dessa ämnen kontrolleras på ett adekvat sätt 
när så är möjligt, och om användningen kan 
motiveras av socioekonomiska skäl, och 
inga lämpliga ekonomiskt och tekniskt 
genomförbara alternativ finns tillgängliga.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att syftet med tillståndbestämmelserna är att på sikt åstadkomma 
en substitution av farliga kemikalier. Förslaget är kopplat till förslaget till ändring av 
artikel 52. Parlamentets ursprungliga ändringsförslag 15 läggs fram på nytt.

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

Ändringsförslag 66
SKÄL 31

(31) Medlemsstaterna, 
kemikaliemyndigheten och alla berörda 
parter bör till fullo beakta resultaten av 
projekten för genomförande av Reach, 
särskilt avseende registrering av naturligt 

(31) Medlemsstaterna, 
kemikaliemyndigheten och alla berörda 
parter bör till fullo beakta resultaten av 
projekten för genomförande av Reach, 
särskilt avseende registrering av naturligt 
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förekommande ämnen. förekommande ämnen vars komplexa och 
skiftande sammansättning kan medföra att 
informationskraven måste ändras.

Or. en

(Nytt ändringsförslag – artikel 62.2c i arbetsordningen)

Motivering

Det bör tydligt anges att den speciella beskaffenheten hos naturligt förekommande ämnen kan 
innebära att informationskraven måste ändras.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Ändringsförslag 67
SKÄL 35A (nytt)

(35a) Mot bakgrund av de små och 
medelstora företagens särskilda situation 
bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
tillhandahålla särskilt stöd till dessa företag 
för genomförandet av de tester som behövs 
för insamling av den information som 
begärs enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att beakta små och medelstora företags behov genom att erbjuda dem särskilt
stöd. (Wijkman & andra + Oomen-Ruijten)

Motsvarar ändringsförslag 21 antaget vid första behandlingen.(Oomen-Ruijten)

För att underlätta genomförandet av denna förordning är det viktigt att lämpliga åtgärder 
vidtas för att stödja i synnerhet små och medelstora företag. Ändringsförslag 363 från 
första behandlingen. (Foglietta & Poli Bortone)

Framgångsrikt ändringsförslag från första behandlingen. (Davies)

Små och medelstora företags kräver särskilt stöd. Förslaget är identiskt med 
ändringsförslag 363 från första behandlingen. (Ek)



PE 378.589v01-00 12/116 AM\629993SV.doc

SV

Ändringsförslag från Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 68
SKÄL 35B (nytt)

(35b) Medlemsstaterna bör i samarbete 
med kommissionen inrätta ett stödnätverk i 
syfte att hjälpa företag, särskilt små och 
medelstora företag, att uppfylla kraven i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företags kräver särskilt stöd. Förslaget är identiskt med 
ändringsförslag 22 från första behandlingen. (Ek)

Framgångsrikt ändringsförslag från första behandlingen. (Davies)

Motsvarar ändringsförslag 22 antaget vid första behandlingen. Kräver ingen ytterligare 
förklaring. (Oomen-Ruijten)

Återinför ändringsförslag 22 från första behandlingen i syfte att hjälpa små och medelstora 
företag att genomföra förordningen. (Foglietta & Poli Bortone)

Ändringsförslag från Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Caroline Lucas, 
Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 69
SKÄL 43A (nytt)

(43a) I syfte att främja testmetoder utan 
djurförsök bör kommissionen, 
medlemsstaterna och industrin anslå ökade 
medel för utveckling, validering och 
godtagande av tester utan djur. En del av 
avgifterna som uppbärs av 
kemikaliemyndigheten bör anslås för detta 
ändamål.

Or. en
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Motivering

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Ändringsförslag första behandlingen 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della 
prima lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 71
SKÄL 46A (nytt)

(46a) Om ägaren till en undersökning som 
inbegriper försök på ryggradsdjur eller 
någon annan undersökning som kan 
förhindra djurförsök underlåter att ställa 
undersökningen till kemikaliemyndighetens 
och/eller andra potentiella registranters 
förfogande får denna ägare inte registrera 
sitt ämne.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 28 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 72
SKÄL 50A (nytt)

(50a) Om en potentiell registrant och/eller 
deltagare i ett forum för informationsutbyte 
om ämnen inte betalar sin del av 
kostnaderna för en undersökning som 
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innefattar försök på ryggradsdjur eller 
någon annan undersökning som kan 
förhindra djurförsök bör han inte få 
registrera sitt ämne.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 27 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Chris Davies + Amalia Sartori

Ändringsförslag 73
SKÄL 51A (nytt)

(51a) Om tillverkare eller importörer av ett 
ämne, antingen som sådant eller ingående i 
en beredning, inte har för avsikt att 
registrera ett ämne måste de anmäla detta 
för kemikaliemyndigheten och sina 
nedströmsanvändare.

Or. en

Motivering

Det framgångsrika ändringsförslaget 34 från första behandlingen. Anmälan av 
icke registrering är viktig eftersom det gör det möjligt att underrätta nedströmsanvändare om 
att vissa ämnen tas bort från marknaden. (Davies)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 74
SKÄL 51A (nytt)

(51a) Riskkommunikation utgör en viktig 
del av arbetet med att informera och ge råd 
till människor om hur de kan hantera 
potentiella risker och sålunda använda ett 
ämne eller en beredning på ett säkert och 
effektivt sätt. Riskkommunikation kräver 
att tillverkaren inser användarnas 
informationsbehov och därmed 
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tillhandahåller denna information, 
rådgivning och hjälp för att bidra till 
slutanvändarens säkra användning av 
ämnet eller beredningen. Man bör sträva 
efter att utveckla ett lämpligt riskbaserat 
kommunikationssystem, inbegripet 
möjligheten att ge kompletterande 
information via t.ex. webbplatser och 
utbildningskampanjer, i syfte att respektera 
konsumenternas rätt att få information om 
de ämnen och beredningar som de 
använder. Detta kommer ytterligare att öka 
den säkra användningen av, samt 
förtroendet för, ämnen och beredningar. 
Ett sådant system kommer att vara 
värdefullt för konsumentorganisationerna 
genom att det utgör en ram för hantering 
av konsumenternas verkliga problem via 
Reach, och för industrin genom att det 
bidrar till att öka förtroendet hos 
konsumenterna för användning av ämnen 
och beredningar som innehåller 
kemikalier.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 30 från första behandlingen. 

An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Framgångsrikt ändringsförslag från första behandlingen. (Davies)

Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et cohérent 
reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires 
pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liées à une 
substance ou à une préparation.

Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Lena Ek + Urszula Krupa

Ändringsförslag 75
SKÄL 54

(54) För att nedströmsanvändare skall kunna 
fullgöra sina skyldigheter bör kraven 
beträffande de 
kemikaliesäkerhetsbedömningar som de 
skall genomföra fastställas i detalj. Dessa 
krav skall endast gälla för en total kvantitet 
på mer än ett ton av ett ämne eller en 
beredning. I vilket fall som helst bör 
emellertid nedströmsanvändaren själv 
överväga att sätta in riskhanteringsåtgärder, 
avgöra vilka åtgärder och vidta dessa. 
Nedströmsanvändare bör lämna viss 
grundläggande information om 
användning till kemikalimyndigheten.

(54) För att nedströmsanvändare skall kunna 
fullgöra sina skyldigheter bör kraven 
beträffande de 
kemikaliesäkerhetsbedömningar som de 
skall genomföra fastställas i detalj. I vilket 
fall som helst bör emellertid 
nedströmsanvändaren själv överväga att 
sätta in riskhanteringsåtgärder, avgöra vilka 
åtgärder och vidta dessa. 
Nedströmsanvändaren måste med hjälp av 
de mest relevanta och effektiva medlen 
rapportera de risker som framgått av 
kemikaliesäkerhetsbedömningen till 
användaren av ett ämne eller beredning, 
vid en bestämd tidpunkt i 
distributionskedjan/livscykeln, samt ge 
konsumenterna rådgivning om säker 
användning.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera ett snabbt och effektivt informationsflöde längs 
med leveranskedjan och en säker hantering av varor till konsumenter och användare, 
inbegripet ämnen som används på arbetsplatsen. Den relevanta delen av parlamentets 
ändringsförslag 33 läggs fram igen.

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

Ändringsförslag 76
SKÄL 54

(54) För att nedströmsanvändare skall kunna 
fullgöra sina skyldigheter bör kraven 
beträffande de 
kemikaliesäkerhetsbedömningar som de 
skall genomföra fastställas i detalj. Dessa 
krav skall endast gälla för en total kvantitet 
på mer än ett ton av ett ämne eller en 
beredning. I vilket fall som helst bör 

(54) För att nedströmsanvändare skall kunna 
fullgöra sina skyldigheter bör kraven 
beträffande de 
kemikaliesäkerhetsbedömningar som de 
skall genomföra fastställas i detalj. I vilket 
fall som helst bör nedströmsanvändaren 
själv överväga att sätta in 
riskhanteringsåtgärder, avgöra vilka åtgärder 
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emellertid nedströmsanvändaren själv 
överväga att sätta in riskhanteringsåtgärder, 
avgöra vilka åtgärder och vidta dessa. 
Nedströmsanvändare bör lämna viss 
grundläggande information om användning 
till kemikalimyndigheten.

och vidta dessa. Nedströmsanvändaren bör
med hjälp av de mest relevanta och 
effektiva medlen rapportera de risker som 
framgått av 
kemikaliesäkerhetsbedömningen till 
användaren av ett ämne eller beredning, 
vid en bestämd tidpunkt i 
distributionskedjan/livscykeln, samt ge 
konsumenterna rådgivning om säker 
användning. Nedströmsanvändare bör 
lämna viss grundläggande information om 
användning till kemikalimyndigheten.

Or. en

(Nytt ändringsförslag – artikel 62.2c i arbetsordningen och ändringsförslag 33 –
första behandlingen)

(kopplat till artikel 36.4 c)

Motivering

En fastställd tröskel för kemikaliesäkerhetsrapporten till nedströmsanvändare skulle utgöra 
en osund sporre åt tillverkare att undanta ämnen som använd i kvantiteter på ett ton eller 
mindre eftersom dessa inte skulle medföra några skyldigheter för nedströmsanvändare. Detta 
skapar ett bekymmersamt kryphål i bestämmelserna om säkerhetsinformation om användning 
av små kvantiteter. 

Ändringsförslaget anger även nedströmsanvändarnas skyldighet att hålla såväl 
leveranskedjan som konsumenterna underrättade.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Ändringsförslag 77
SKÄL 58A (nytt)

(58a) För att undvika djurförsök och spara 
kostnader bör Europeiska centret för 
validering av alternativa metoder 
(ECVAM) höras vid behandling av 
testningsförslag som omfattar försök på 
ryggradsdjur. 

Or. en
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(Ändringsförslag 37 – första behandlingen)

Motivering

ECVAM är EU:s ledande institution när det gäller alternative testmetoder. Eftersom 
utvecklingen av nya och alternative testmetoder pågår ständigt bör ECVAM höras vid 
behandling av testningsförslag som omfattar försök på ryggradsdjur, för att säkra att den 
senaste kunskapen på området kommer till nytta. (Lucas & andra)

Eftersom utvecklingen av nya och alternative testmetoder pågår ständigt bör 
kemikaliemyndigheten höra sakkunniga med aktuell kunskap, erfarenhet och information om 
alternativa testmetoder. Ändringsförslag 37 från första behandlingen. (Brepoels & Wijkman 
+ Jørgensen)

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 78
SKÄL 63

(63) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå, med hänsyn till 
berörda befolkningsgrupper och eventuellt
till utsatta undergrupper samt till miljön,
bör ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter enligt försiktighetsprincipen 
hanteras med yttersta försiktighet. Tillstånd 
bör beviljas om fysiska eller juridiska 
personer som ansöker om tillstånd visar den 
tillståndsgivande myndigheten att de risker 
för människors hälsa och för miljön som 
härrör från användningen av ämnet
kontrolleras på ett adekvat sätt. I andra fall 
kan tillstånd till användningar ändå ges, 
om det kan beläggas att de 
socioekonomiska fördelarna med 
användningen av ämnet uppväger riskerna 
med dess användning och det inte finns 
några lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker som är ekonomiskt och tekniskt 
användbara. Med hänsyn till att den inre 
marknaden skall fungera väl är det lämpligt 
att kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

För att garantera en tillräckligt hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för utsatta 
befolkningsgrupper, och miljöskyddsnivå
bör ämnen med särskilt farliga egenskaper 
hanteras enligt försiktighetsprincipen och
godkännas endast om företag som 
använder sådana ämnen visar den 
tillståndsgivande myndigheten att det inte 
finns några lämpliga alternativa ämnen 
eller tekniker, att samhällsnyttan av ämnets 
användning uppväger riskerna i samband 
med dess användning och att riskerna 
kontrolleras på ett adekvat sätt. 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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(Ändringsförslag 41 – första behandlingen)

Motivering

Ämnen med särskilt farliga egenskaper bör ersättas med mindre farliga ämnen varvid de 
socioekonomiska fördelarna bör beaktas och riskerna bör kontrolleras ”på ett adekvat sätt”.

Särskild vikt bör läggas vid utsatta befolkningsgrupper i samband med godkännande av 
ämnen.

Ändringsförslag från Chris Davies + Lena Ek

Ändringsförslag 79
SKÄL 63

(63) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå, med hänsyn till 
berörda befolkningsgrupper och eventuellt 
till utsatta undergrupper samt till miljön, bör 
ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter enligt försiktighetsprincipen 
hanteras med yttersta försiktighet. Tillstånd 
bör beviljas om fysiska eller juridiska 
personer som ansöker om tillstånd visar den 
tillståndsgivande myndigheten att de risker 
för människors hälsa och för miljön som 
härrör från användningen av ämnet 
kontrolleras på ett adekvat sätt. I andra fall 
kan tillstånd till användningar ändå ges, 
om det kan beläggas att de 
socioekonomiska fördelarna med 
användningen av ämnet uppväger riskerna
med dess användning och det inte finns 
några lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker som är ekonomiskt och tekniskt 
användbara. Med hänsyn till att den inre 
marknaden skall fungera väl är det lämpligt 
att kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

(63) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå, med hänsyn till 
berörda befolkningsgrupper och eventuellt 
till utsatta undergrupper samt till miljön, bör 
ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter enligt försiktighetsprincipen 
hanteras med yttersta försiktighet. Tillstånd 
bör beviljas om fysiska eller juridiska 
personer som ansöker om tillstånd visar den 
tillståndsgivande myndigheten att det inte 
finns några lämpliga alternativa ämnen 
eller tekniker, att samhällsnyttan av ämnets 
användning uppväger riskerna i samband 
med dess användning och att riskerna 
kontrolleras på ett adekvat sätt. Med hänsyn 
till att den inre marknaden skall fungera väl 
är det lämpligt att kommissionen fungerar 
som tillståndsgivande myndighet.

Or. en

Motivering

Marknaden missgynnar idag framåtriktade företag som investerar i säkrare lösningar. Man 
bör alltid hålla ett öga på tillgängligheten till säkrare alternativ, för att på så sätt skapa 
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bättre förutsättningar för konkurrens och innovation liksom för substitution av farliga 
kemikalier. Den relevanta delen av parlamentets ändringsförslag 41 läggs fram igen.

Ändringsförslag från Frédérique Ries, Chris Davies

Ändringsförslag 80
SKÄL 63

(63) För att garantera en tillräckligt hög 
hälso- och miljöskyddsnivå, med hänsyn till 
berörda befolkningsgrupper och eventuellt 
till utsatta undergrupper samt till miljön,
bör ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter enligt försiktighetsprincipen 
hanteras med yttersta försiktighet. Tillstånd 
bör beviljas om fysiska eller juridiska 
personer som ansöker om tillstånd visar den 
tillståndsgivande myndigheten att de risker 
för människors hälsa och för miljön som 
härrör från användningen av ämnet 
kontrolleras på ett adekvat sätt. I andra fall 
kan tillstånd till användningar ändå ges, 
om det kan beläggas att de 
socioekonomiska fördelarna med 
användningen av ämnet uppväger riskerna
med dess användning och det inte finns 
några lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker som är ekonomiskt och tekniskt 
användbara. Med hänsyn till att den inre 
marknaden skall fungera väl är det lämpligt 
att kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

(63) För att garantera en tillräckligt hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för utsatta 
befolkningsgrupper, och miljöskyddsnivå
bör ämnen med särskilt farliga egenskaper 
hanteras enligt försiktighetsprincipen och
godkännas endast om företag som 
använder sådana ämnen visar den 
tillståndsgivande myndigheten att det inte 
finns några lämpliga alternativa ämnen 
eller tekniker, att samhällsnyttan av ämnets 
användning uppväger riskerna i samband 
med dess användning och att riskerna 
kontrolleras på ett adekvat sätt. 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

Motivering

För att säkra ett ur folkhälsosynpunkt adekvat skydd måste nivån på detta fastställas utifrån 
vad som utgör ett adekvat skydd för de mest utsatta befolkningsgrupperna. Rådets version är 
betydligt svagare än vad som föreslås här och som återinför parlamentets ursprungliga 
ändringsförslag 41.
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Ändringsförslag från Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Ändringsförslag 81
SKÄL 64

(64) Metoder för att fastställa gränsvärden 
för cancerframkallande och mutagena 
ämnen får utarbetas med beaktande av 
resultaten av projekten för genomförande 
av Reach. Den tillämpliga bilagan får 
ändras på grundval av dessa metoder för 
att i förekommande fall möjliggöra 
användning av gränsvärden i samband med 
tillstånd för användning av 
cancerframkallande och mutagena ämnen.

utgår

Or. en

Motivering

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop ”safe” threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view. 
(Davies)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira

Ändringsförslag 82
SKÄL 85

(85) Kemikaliemyndighetens organisation 
bör lämpa sig för de uppgifter den skall 
utföra. Erfarenheter av liknande 
gemenskapsmyndigheter ger viss vägledning 
i detta avseende, men organisationen bör 
anpassas för att uppfylla de särskilda 

(85) Kemikaliemyndighetens organisation 
bör lämpa sig för de uppgifter den skall 
utföra. Erfarenheter av liknande 
gemenskapsmyndigheter ger viss vägledning 
i detta avseende, men organisationen bör 
anpassas för att uppfylla de särskilda 
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behoven i denna förordning. behoven i denna förordning. Därför bör det 
inom kemikaliemyndigheten skapas ett 
kompetenscentrum specialiserat på 
information om risker och faror med vissa 
ämnen och beredningar.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 45 från första behandlingen. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Kopplat till förslaget till ändring av skäl 84. Ändringsförslag 45 från parlamentets 
första behandling. (Lienemann & Ferreira)

Ändringsförslag från Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Ändringsförslag 83
SKÄL 88A (nytt)

(88a) I överensstämmelse med målet att 
främja testmetoder utan djurförsök bör en 
del av avgifterna avsättas för utveckling av 
testmetoder utan djurförsök.

Or. en

Motivering

För att man skall uppnå målet i denna förordning, det vill säga att främja testmetoder utan 
djurförsök, måste ökade resurser avsättas för utveckling av testmetoder utan djurförsök, som 
kan utnyttjas för att uppfylla informationskraven i förordningen. Detta är nödvändigt även 
med tanke på den rådande bristen på resurser, det faktum att företagen har mycket att vinna 
på användningen av alternativa metoder, både när det gäller lägre kostnader och korrekta 
resultat, samt att omfattande forskning fortfarande behövs, som företagen antingen inte kan 
eller inte vill finansiera. Ändringsförslag 47 från första behandlingen. (Brepoels och 
Wijkman)

Avser att minska användningen av tester utan djurförsök. Detta ändringsförslag antogs i 
första behandlingen. Utvecklandet av testmetoder utan djurförsök har ofta försenats på grund 
av att företagen vägrat att bidra med finansiella medel, även om alternativen kan visa sig 
vara billigare och ge ett mer korrekt resultat. (Davies)
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen

Ändringsförslag 84
SKÄL 92

(92) Det är nödvändigt att sörja för ett nära 
samarbete mellan kemikaliemyndigheten 
och medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, så att de vetenskapliga 
yttranden som riskbedömningskommittén 
och kommittén för socioekonomisk analys 
utarbetar bygger på bredast möjliga 
vetenskapliga och tekniska sakkunskap som 
är tillgänglig inom gemenskapen. Av samma 
anledning bör dessa kommittéer kunna anlita 
ytterligare sakkunniga inom vissa speciella 
områden.

(92) Det är nödvändigt att sörja för ett nära 
samarbete mellan kemikaliemyndigheten 
och medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, så att de vetenskapliga 
yttranden som riskbedömningskommittén, 
kommittén för socioekonomisk analys samt 
kommittén för alternativa testmetoder
utarbetar bygger på bredast möjliga 
vetenskapliga och tekniska sakkunskap som 
är tillgänglig inom gemenskapen. Av samma 
anledning bör dessa kommittéer kunna anlita 
ytterligare sakkunniga inom vissa speciella 
områden.

Or. en

(Nytt ändringsförslag i syfte att nå samstämdhet med ändringsförslag 27 från föredraganden 
(Lucas m.fl.))

Motivering

Detta ändringsförslag skall skapa samstämdhet med ändringsförslag 27 från föredraganden. 
Om det inom kemikaliemyndigheten inrättas en sådan kommitté bör den även omnämnas här, 
eftersom detta skäl också handlar om arbetet inom kommittén för alternativa testmetoder. 
(Lucas m.fl.)

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 85
SKÄL 92A (nytt)

(92a) För att främja testmetoder utan 
djurförsök bör kemikaliemyndigheten ha i 
uppdrag att utveckla och genomföra en 
strategi för att se till att testmetoder utan 
djurförsök används på tillbörligt sätt för att 
ta fram den information som krävs för en 
riskbedömning i enlighet med de krav som 
fastställs i denna förordning. För detta 
ändamål bör kemikaliemyndigheten 
bedriva ett nära samarbete med de organ 
som redan finns, såsom Europeiska centret 
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för validering av alternativa metoder 
(ECVAM) och centrets vetenskapliga 
rådgivande kommitté (ESAC), samt det 
europeiska partnerskapet för att förespråka 
alternativa metoder till djurförsök (EPAA), 
för att i så stor utsträckning som möjligt få 
tillgång till den vetenskapliga och tekniska 
sakkunskap som finns tillgänglig inom 
gemenskapen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på ändringsförslag 361 som antogs i första behandlingen. 
Ordalydelsen har ändrats för att förbättra möjligheten till att det godkänns av rådet. 
Dessutom tas hänsyn till den senaste utvecklingen, i det att inrättandet av det europeiska 
partnerskapet för alternativa metoder till tester som omfattar djurförsök (EPAA) beaktas, för 
att undvika dubbla strukturer. Ändringsförslaget hänger samman med ändringen till 
artikel 76 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 86
SKÄL 104

(104) Regelbundna rapporter från 
medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten 
om denna förordnings tillämpning kommer 
att vara ovärderliga vid övervakningen av 
hur denna förordning genomförs och av 
trender på det här området. De slutsatser 
som dras av resultaten i dessa rapporter 
kommer att bli användbara och praktiska 
verktyg vid översynen av denna förordning 
och, om nödvändigt, vid utarbetande av 
förslag till ändringar.

(104) Regelbundna rapporter från 
medlemsstaterna och kemikaliemyndigheten 
om denna förordnings tillämpning kommer 
att vara ovärderliga vid övervakningen av 
hur denna förordning genomförs och av 
trender på det här området. De slutsatser 
som dras av resultaten i dessa rapporter 
kommer att bli användbara och praktiska 
verktyg vid översynen av denna förordning 
och, om nödvändigt, vid utarbetande av 
förslag till ändringar. I detta syfte bör 
kommissionen göra en 
konsekvensbedömning efter de första 
fem årens tillämpning av förordningen, för 
att bedöma huruvida de mål som 
fastställdes från början uppfyllts och om 
den inre marknaden fortfarande fungerar 
och konkurrensen har bevarats.

Or. en
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Motivering

Med tanke på att REACH innehåller ett mycket omfattande regleringssystem är det 
nödvändigt att utvärdera dess resultat efter de första årens tillämpning, detta för att 
kontrollera huruvida de första målen kan komma att uppfyllas och, om så inte är fallet, vidta 
de åtgärder som krävs. Ändringsförslag 51 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 87
SKÄL 104A (nytt)

 (104a) I sitt yttrande av den 10 mars 2006 
om hur adekvata befintliga metoder är för 
bedömning av potentiella risker med 
konstruerade och oavsiktliga nanotekniska 
produkter påpekade den vetenskapliga 
kommittén för nya och nyligen 
identifierade hälsorisker (SCENIHR) att 
det råder stora brister när det gäller de 
kunskaper som krävs för att genomföra en 
riskbedömning, bland annat i fråga om 
karakterisering av nanopartiklar, 
uppdagande och mätning av nanopartiklar, 
nanopartiklarnas dos-effekt, öde och 
fortbestånd i människor och i miljön, samt 
alla toxikologiska och miljötoxikologiska 
aspekter rörande nanopartiklar. Kommittén 
drog slutsatsen att de metoder som för 
närvarande tillämpas vid riskbedömning 
måste ändras för att de risker som hänger 
samman med nanotekniken skall kunna 
hanteras, och i synnerhet slog man fast att 
de befintliga toxikologiska och 
ekotoxikologiska metoderna eventuellt inte 
är tillräckliga för att hantera alla de 
problem som nanopartiklar kan ge upphov 
till. Genom denna förordning skall en 
tillbörlig säkerhetsbedömning av 
nanopartiklar krävas för att de skall få 
tillverkas och släppas ut på marknaden.

Or. en
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(Nytt ändringsförslag – artikel 62.2d i arbetsordningen – för att ta hänsyn till yttrandet av 
den 10 mars 2006 från kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker)

Motivering

Kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker konstaterar att det råder stora 
brister i fråga om kunskaper om riskbedömning av nanopartiklar, och drar slutsatsen att de 
befintliga metoderna behöver ändras. Dessa brister och behov måste anges uttryckligen, 
eftersom detta påverkar säkerhetsbedömningen av nanopartiklar och bör leda till särskilda 
bestämmelser och en särskild översyn av nanopartiklar i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 88
SKÄL 112A (nytt)

(112a) Naturligt förekommande ämnen 
som reproduceras genom en 
tillverkningsprocess skall anses vara 
identiska med sina naturligt förekommande 
motsvarigheter under förutsättning att de 
har liknande renhetsgrad, typ av 
föroreningar och toxikologisk profil.

Or. en

Motivering

Av praktiska orsaker klargörs i detta skäl att naturligt förekommande ämnen och 
motsvarande syntetiska ämnen skall betraktas som likvärdiga om de är identiska ur kemisk 
och fysisk synvinkel. När det gäller hälso- eller miljöskydd spelar det inte någon roll om till 
exempel kalksten (det vill säga kalciumkarbonat) härrör från naturliga källor eller har 
framställts genom en kemisk process. Tillverkningsprocessen i sig regleras genom annan 
lagstiftning.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 89
SKÄL 113A (nytt)

(113a) Kommissionen bör före den ...* 
lägga fram ett förslag innehållande en 
gemensam förteckning över tillåtna 
ingredienser i tobaksvaror, i enlighet med 
artikel 12 i Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar som gäller 
tillverkning, presentation och försäljning 
av tobaksvaror1. 
* Sex månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.
_____________________

1 EGT L 194, 18.7.2001, s. 26.

Or. en

Motivering

Sedan några år tillbaka finns ett förfarande för registrering och godkännande av ingredienser 
i tobaksvaror, vilket fastställs i ramdirektiv 2001/37/EG om tobak. Kommissionen ålades att 
före slutet av 2004 lägga fram ett förslag till en gemensam förteckning över tillåtna 
ingredienser i tobaksvaror på grundval av information från medlemsstaterna. Kommissionen 
har ännu inte lagt fram någon sådan förteckning. Kommissionen uppmanas nu att tvinga 
medlemsstaterna att genomföra direktivet om tobaksvaror fullt ut och att även uppfylla sina 
egna åtaganden, som parlamentet och rådet enligt nämnda direktiv ålade kommissionen att
uppfylla.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 90
SKÄL 114A (nytt)

(114a) För att hjälpa konsumenterna att på 
ett säkert och hållbart sätt använda 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 skall 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.



PE 378.589v01-00 28/116 AM\629993SV.doc

SV

Direktiv 1999/45/EG och 67/548/EEG skall 
ändras i enlighet härmed.

Or. it

Motivering

Om det utvecklas ett lämpligt och konsekvent kommunikationssystem utgående från risker 
kommer konsumenterna att få den information och de råd de behöver för att tryggt och 
effektivt använda ämnen och beredningar som innehåller kemikalier.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen + 
Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och miljön samt att ämnen fritt kan 
cirkulera på den inre marknaden samtidigt 
som konkurrenskraft och innovation 
förbättras.

1. Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och miljön, fri rörlighet för ämnen på 
den inre marknaden, ökad insyn samt 
främjande av testmetoder utan djurförsök,
samtidigt som konkurrenskraft och 
innovation förbättras.

Or. en

(Nytt ändringsförslag i syfte att uppnå samstämdhet med motsvarande skäl (Lucas m.fl.))

Motivering

Hänger samman med ändringsförslaget till skäl 1 från samma ledamöter. (Lucas m.fl.)

Hänger samman med ändringsförslaget till skäl 1. I kommissionens motivering anges dessa 
båda syften för förordningen, men har strukits av rådet och bör därför återinföras med tanke 
på att både ökad insyn och främjande av testmetoder utan djurförsök har stor betydelse i 
denna förordning, för såväl samtliga intressenter som samtliga gemenskapsmedborgare. 
(Jørgensen och Oomen-Ruijten)

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. Syftet med denna förordning är att 1. Syftet med denna förordning är att 
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garantera en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och miljön samt att ämnen fritt kan 
cirkulera på den inre marknaden samtidigt 
som konkurrenskraft och innovation 
förbättras.

garantera en hög skyddsnivå för människors 
hälsa och miljön, fri rörlighet för ämnen på 
den inre marknaden, insyn i beslutsfattandet 
samt främjande av testmetoder utan 
djurförsök, samtidigt som konkurrenskraft 
och innovation förbättras.

Or. en

Motivering

Dessa båda syften för förordningen har strukits av rådet och bör återinföras.

Ändringsförslag från Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + 
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 1, PUNKT 3

3. Denna förordning grundas på principen att 
det är tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som bär ansvaret för att 
de ämnen som de tillverkar, släpper ut på 
marknaden eller använder inte har några 
skadliga hälso- och miljöeffekter. 
Bestämmelserna i förordningen bygger på 
försiktighetsprincipen.

3. Denna förordning grundas på principen att 
det är tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som bär ansvaret för att 
de ämnen som de tillverkar, släpper ut på 
marknaden eller använder inte har några 
skadliga hälso- och miljöeffekter under 
normala eller rimligen förutsebara 
förhållanden. Bestämmelserna 
i förordningen bygger på 
försiktighetsprincipen.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 60 från första behandlingen.

Detta stämmer överens med definitionen av ”säker produkt” i direktivet om allmän 
produktsäkerhet (2001/95/EG) och behövs för att definiera ramen och gränserna för denna 
förordnings tillämpningsområde. (Oomen-Ruijten och Prodi)

Detta ändringsförslag antogs i första behandlingen. (Davies)

Detta stämmer överens med definitionen av ”säker produkt” i direktivet om allmän 
produktsäkerhet (2001/95/EG) och behövs för att definiera ramen och gränserna för denna 
förordnings tillämpningsområde.

Ändringsförslag 60 från parlamentets första behandling. (Lienemann och Ferreira)
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Ändringsförslag från Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 1, PUNKT 3A (ny)

3a. Denna förordning skall inte förhindra 
att enskilda medlemsstater bibehåller eller 
inför hårdare skyddsåtgärder.

Or. en

Motivering

De skillnader som för närvarande råder mellan de olika medlemsstaternas kontroll av 
kemikalieföroreningar gör det nödvändigt att ge medlemsstaterna möjlighet att bibehålla och 
införa restriktivare skyddsåtgärder för att upprätthålla en hög nivå på skyddet för människors 
hälsa och miljön. Detta sker i enlighet med artiklarna 95.3, 152.1 och 153.2 i fördraget.

Om förordningen genomförs utan att denna möjlighet garanteras kommer vissa 
medlemsstater att få en lägre skyddsnivå än de har idag.

Ändringsförslag från Chris Davies + Amalia Sartori

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 1, PUNKT 3A (ny)

3a. Tillämpningen och genomförandet av 
bestämmelserna i denna förordning får 
under inga omständigheter innebära att 
den byråkratiska och administrativa bördan 
ökar för små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Denna ändring antogs genom ändringsförslag 63 i första behandlingen och syftar till att 
undvika onödig byråkrati för företag, i synnerhet små och medelstora företag. (Davies)
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Ändringsförslag från Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 1, PUNKT 3A, 3B OCH 3C (nya)

3a. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som använder eller 
avser att använda ett ämne, en beredning 
eller en vara som innehåller ett sådant 
ämne eller en sådan beredning, inbegripet i 
samband med tillverkning, import och 
tillämpning, och som vet eller rimligen 
kunde ha förutsett att dessa åtgärder kan 
ha skadliga hälso- eller miljöeffekter, skall 
vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas 
av vederbörande för att förhindra, 
begränsa eller åtgärda sådana effekter, i 
första hand genom en ersättningsplan. 
Tillverkarna och nedströmsanvändarna 
skall välja de säkraste tillgängliga ämnena 
för tillverkning och användning. Om det 
inte finns några alternativ skall de fortsätta 
att arbeta för att ersätta ämnen med 
skadliga hälso- eller miljöeffekter.
3b. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som inom ramen för 
sin yrkes- eller företagsverksamhet förser 
en tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare med ett ämne, en 
beredning eller en vara som innehåller ett 
sådant ämne eller en sådan beredning 
skall, i den utsträckning det rimligen kan 
krävas, säkra ett fullgott kommunikations-
och informationsutbyte, inklusive tekniskt 
stöd i lämpliga fall, som rimligen kan 
behövas för att förhindra, begränsa eller 
åtgärda skadliga hälso- och miljöeffekter.
3c. Detta inbegriper skyldigheten att på ett 
lämpligt och öppet sätt beskriva, 
dokumentera och informera om de risker 
som är förknippade med tillverkning, 
användning och bortskaffande av dessa 
ämnen.

Or. en
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Motivering

En allmän omsorgsprincip behövs. Motsvarar ändringsförslag 364 från första behandlingen, 
med en viss omformulering för att bättre stämma överens med ändringsförslagen om 
ersättning.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 1, PUNKT 3A OCH 3B (nya)

3a. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som 
a) använder eller avser att använda ett 
ämne, en beredning eller en vara som 
innehåller ett sådant ämne eller en sådan 
beredning, inbegripet i samband med 
tillverkning, import och tillämpning, och 
som vet eller rimligen kunde ha förutsett att 
dessa åtgärder kan ha skadliga hälso- eller 
miljöeffekter, skall
i) vidta alla åtgärder som rimligen kan 
krävas av vederbörande för att förhindra, 
begränsa eller åtgärda sådana effekter, och
ii) på ett lämpligt och öppet sätt beskriva, 
dokumentera och informera om de risker 
som är förknippade med tillverkning, 
användning och bortskaffande av dessa 
ämnen,
(b) inom ramen för sin yrkes- eller 
företagsverksamhet förser en tillverkare, 
importör eller nedströmsanvändare med ett 
ämne, en beredning eller en vara som 
innehåller ett sådant ämne eller en sådan 
beredning skall, i den utsträckning det 
rimligen kan krävas,
i) säkra ett fullgott kommunikations- och 
informationsutbyte, inklusive tekniskt stöd i 
lämpliga fall, som rimligen kan behövas för 
att förhindra, begränsa eller åtgärda 
skadliga hälso- och miljöeffekter, och
(ii) på ett lämpligt och öppet sätt beskriva, 
dokumentera och informera om de risker 
som är förknippade med tillverkning, 
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användning och bortskaffande av dessa 
ämnen.
3b. Tillverkarna och nedströmsanvändarna 
skall välja de säkraste tillgängliga ämnena 
för tillverkning och användning.

Or. en

Motivering

Stora delar av ändringsförslag 364 från första behandlingen läggs fram på nytt. 
Omsorgsprincipen utgjorde ett viktigt inslag i Europaparlamentets första behandling och bör 
därför läggas fram på nytt. Ändringsförslaget har emellertid fått en ny struktur för att göra 
det tydligare och lättare att förstå.

Ändringsförslag från Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + Amalia Sartori

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 1, PUNKT 3C (ny)

3c. Europeiska unionen skall, i samband 
med genomförandet av denna förordning, 
skapa hjälp- och stödmekanismer för små 
och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Små och medelstora företag är i finansiellt och tekniskt hänseende svagare än stora företag, 
och behöver särskilt stöd. Motsvarar ändringsförslag 64 i första behandlingen. (Ek)

Det är viktigt att man, även i den normativa delen av REACH-förordningen, tar hänsyn till de 
små och medelstora företagens särskilda karaktär, som gör att de behöver särskilt stöd för att 
kunna anpassa sig efter REACH-förordningen. Motsvarar ändringsförslag 64 i 
första behandlingen. (Foglietta och Poli Bortone)

Motsvarar ändringsförslag 64 från första behandlingen. (Sartori)

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 99
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)
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ca) ämnen i batterier, förutom de ämnen 
som undantas enligt artikel 4.2 och 4.3 i 
[direktiv 2006/.../EG],

Or. en

Motivering

Här handlar det om att skapa samstämdhet med direktivet om batterier som fastställde att 
kadmium och kvicksilver i allmänhet är farliga ämnen.

Ändringsförslag från Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, 
Anne Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten 

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED CA (nytt)

ca) ämnen i batterier enligt 
direktiv 91/157/EEG (ändrat genom 
direktiv 91/86/EG och direktiv 98/101/EG),

Or. en

Motivering

Ett direktiv om batterier har nyligen antagits och kommer att träda i kraft inom kort. Därför 
behöver inte REACH täcka sådana ämnen, eftersom vi bör undvika dubbel lagstiftning. 
(Andrejevs m.fl. + Krahmer och Laperrouze)

Motsvarar ändringsförslag 464 antaget vid första behandlingen.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
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Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED DA (nytt)

da) flygplan, om ett sådant undantag krävs 
för att uppfylla väsentliga krav rörande 
luftvärdighet och säkerhet för passagerare i 
civil luftfart i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om 
fastställande av gemensamma 
bestämmelser på det civila luftfartsområdet 
och inrättande av en europeisk byrå för 
luftfartssäkerhet1.
__________
1 EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen 
ändrad genom kommissionens förordning 
(EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, 
s. 5).

Or. en

Motivering

De föreslagna undantagen för flygplan kommer endast att beviljas om man kan visa att detta 
är nödvändigt för att uppfylla gemenskapens säkerhetskrav när det gäller civil luftfart.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 2, PUNKT 2

2. Avfall enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG är inte ett ämne, en 
beredning eller en vara i den mening som 
avses i artikel 3 i denna förordning.

2. Denna förordning skall inte tillämpas på 
avfall enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG.

Or. en
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Motivering

Återinför delvis ändringsförslag 55 som antogs i första behandlingen. En stor mängd avfall 
utgör viktigt råmaterial för flera industrier. Att ta upp avfall i REACH skulle kunna innebära 
ett allvarligt hot för återvinningssektorn.

Ändringsförslag från Urszula Krupa + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 103
ARTIKEL 2, PUNKT 3

3. Medlemsstaterna får i särskilda fall 
tillåta undantag från denna förordning för 
vissa ämnen – som sådana eller ingående i 
en beredning eller en vara – när det är 
nödvändigt på grund av försvarsintressen.

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt strider mot idén om att samma regler skall gälla för alla. Om medlemsstaterna 
själva fick fatta beslut om sina undantag skulle den inre marknaden snedvridas. Dessutom är
det lika viktigt att skydda arbetstagarna och miljön från ämnen som tillverkas inom 
försvarssektorn som det är att skydda dem från alla andra ämnen. (Krupa) 

Det finns inget skäl att ha ett så vagt och omfattande undantag. Arbetstagare, konsumenter 
och miljö bör även skyddas mot farliga ämnen som används inom försvarssektorn. 
(Schlyter m.fl.)

Ändringsförslag från Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies

Ändringsförslag 104
ARTIKEL 2, PUNKT 4

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av gemenskapens arbetsplats-
och miljölagstiftning, inklusive rådets 
direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 
om åtgärder för att främja förbättringar av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, 
rådets direktiv 96/61/EG av 
den 24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av gemenskapens arbetsplats-
och miljölagstiftning, inklusive rådets 
direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 
om åtgärder för att främja förbättringar av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, 
rådets direktiv 96/61/EG av 
den 24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
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föroreningar; direktiv 98/24/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 
om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område och 
direktiv 2004/37/EG.

föroreningar; direktiv 98/24/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 
om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område och 
direktiv 2004/37/EG och skall inte heller 
påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1592/2002 då detta är nödvändigt 
för att skapa och upprätthålla en hög och 
enhetlig nivå på säkerheten inom den civila 
luftfarten i Europa.

Or. en

Motivering

The words ”without prejudice to” must be understood as meaning ”shall not affect”
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words ”without prejudice to” must be understood as meaning ”shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 105
ARTIKEL 2, PUNKT 4

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av gemenskapens arbetsplats-
och miljölagstiftning, inklusive rådets 
direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 
om åtgärder för att främja förbättringar av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, 
rådets direktiv 96/61/EG av 

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av gemenskapens arbetsplats-
och miljölagstiftning, och inte heller 
hårdare nationella bestämmelser som 
genomför denna lagstiftning, inklusive 
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den 24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar; direktiv 98/24/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område och direktiv 2004/37/EG.

a) rådets direktiv 89/391/EEG,

b) rådets direktiv 90/394/EEG,
c) rådets direktiv 98/24/EG,

d) rådets direktiv 96/61/EG,
e) rådets direktiv 2000/60/EG,
f) direktiv 2004/37/EG.

Or. en

Motivering

Bland annat Sverige har hårdare krav när det gäller arbetstagarnas säkerhet och denna 
formulering föreslås för att klargöra att det skall vara möjligt att bibehålla sådana hårdare 
krav.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ändringsförslag 106
ARTIKEL 2, PUNKT 4

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av gemenskapens arbetsplats-
och miljölagstiftning, inklusive rådets 
direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 
om åtgärder för att främja förbättringar av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, 
rådets direktiv 96/61/EG av 
den 24 september 1996 om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar; direktiv 98/24/EG, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område och direktiv 2004/37/EG.

4. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av gemenskapens arbetsplats-
och miljölagstiftning, och inte heller 
hårdare nationella bestämmelser som 
genomför denna lagstiftning, inklusive
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a) rådets direktiv 89/391/EEG,

b) rådets direktiv 90/394/EEG,
c) rådets direktiv 98/24/EG,

d) rådets direktiv 96/61/EG,
e) rådets direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Ovan nämnda EG-direktiv om arbetsplatslagstiftning grundar sig på artikel 137 i 
Romfördraget. Enligt artikel 137 skall direktiv med minimibestämmelser inte skall hindra 
någon medlemsstat från att bibehålla eller införa en mer långtgående arbetsplats- eller 
miljölagstiftning.

Ändringsförslag från Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt + Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 107
ARTIKEL 2, PUNKT 4A (ny)

 da) Tillämpningen av denna förordning 
skall inte påverka de förbud och 
begränsningar som fastställs i rådets 
direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kosmetiska produkter1

beträffande
i) förbud mot djurförsök för att testa 
kosmetiska slutprodukter och beståndsdelar 
eller kombinationer av beståndsdelar i 
sådana produkter, och
ii) utsläppande på marknaden av 
kosmetiska produkter som innehåller 
beståndsdelar som har testats på djur eller 
vars slutliga sammansättning har testats på 
djur.
Ämnen som endast används som 
beståndsdelar i kosmetiska produkter och 
som omfattas av denna förordning får inte 
testas på djur i de fall detta är förbjudet 
enligt det ändrade direktiv 76/768/EEG, i 
samband med samma bedömningar av 
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dessa ämnen som krävs enligt denna 
förordning.
_____________________

1 EGT L 262, 27.7.1976, s. 169. Direktivet 
ändrat genom direktiv 2003/15/EG 
(EUT L 66, 11.3.2003, s. 26) och senast 
ändrat genom kommissionens 
direktiv 2006/65/EG (EUT L 198, 
20.7.2006).

Or. en

Motivering

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending 
Directive 76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community 
after 11 March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that 
have been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of 
Directive 76/768/EEC as amended will apply under this Regulation. (Lucas m.fl.)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in första behandlingen. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 2, PUNKT 5, LED BA, BB och BC (nya)

ba) i medicintekniska produkter enligt 
rådets direktiv 90/385/EEG, rådets 
direktiv 93/42/EEG eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/79/EG,
bb) i växtskyddsmedel enligt rådets 
direktiv 91/414/EEG,
bc) i biocidprodukter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG.

Or. en
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Motivering

Motsvarar ändringsförslag 466 som antogs i första behandlingen.

Det förbättrar och kompletterar rådets ståndpunkt och återspeglar omröstningen i första 
behandlingen. 

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 109
ARTIKEL 2, PUNKT 5, LED BA (nytt)

ba) i flygplan, för att kunna uppfylla de 
väsentliga krav rörande luftvärdighet och 
säkerhet för passagerare i civil luftfart, som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1592/2002 av den 
15 juli 2002 om fastställande av 
gemensamma bestämmelser på det civila 
luftfartsområdet och inrättande av en 
europeisk byrå för luftfartssäkerhet.

Or. en

Motivering

De föreslagna undantagen för flygplan bör endast beviljas om man kan visa att detta är 
nödvändigt för att uppfylla gemenskapens säkerhetskrav för civil luftfart.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 110
ARTIKEL 2, PUNKT 5, LED BA (nytt)

(ba) i medicintekniska produkter enligt 
rådets direktiv 90/385/EEG, rådets 
direktiv 93/42/EEG eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/79/EG,

Or. en
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Motivering

Med tanke på att dessa specifika direktiv och deras riskbedömnings- och ledningsverktyg 
finns, bör medicintekniska produkter beviljas undantag från REACH. Denna ståndpunkt 
delades av en majoritet inom Europaparlamentet i första behandlingen. (Drčar Murko)

Återinför delvis ändringsförslag 466 som antogs vid första behandlingen. (Roth-Behrendt)

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 111
ARTIKEL 2, PUNKT 5, LED BA (nytt)

(ba) i batterier enligt direktiv [2006/…/EC].

Or. en

Motivering

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in första behandlingen, this amendment excludes the recently revised batteries 
directive not from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a 
compromise with Council. (Roth-Behrendt)

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 112
ARTIKEL 3 LED 2

2. beredning: blandning eller lösning som 
består av två eller flera ämnen.

2. beredning: blandning eller lösning som 
består av två eller flera ämnen. 
Metallegeringar är särskilda typer av 
beredningar som kan utvärderas med 
beaktande av sina specifika inneboende 
egenskaper.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar ändringsförslag 67 i första behandlingen. Den är nödvändig 
för att ta upp den avsikt som anges i skäl 27 i den gemensamma ståndpunkten i förordningen 
och se till att större hänsyn tas till egenskaperna hos särskilda typer av beredningar (såsom 
metallegeringar, men även glas i vissa fall).

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

Ändringsförslag 113
ARTIKEL 3, LED 3

3. vara: ett föremål som under produktionen 
får en särskild form, yta eller design, vilken i 
större utsträckning än dess kemiska 
sammansättning bestämmer dess funktion.

3. vara: ett tillverkat föremål bestående av 
en eller flera beståndsdelar, som var och en 
består av ett eller flera homogena material 
som innehåller ett eller flera ämnen 
och/eller en eller flera beredningar som 
under produktionen får en särskild form, yta 
eller design, vilken i större utsträckning än 
dess kemiska sammansättning bestämmer 
dess funktion.

Or. en

(Kombination av ändringsförslagen 479/rev och 352 – första behandlingen, och nytt 
ändringsförslag i enlighet med artikel 62.2d i arbetsordningen – slutrapporten om 

genomförandeprojekt (RIP) 3.8. om kraven på ämnen i varor, som antogs den 26 maj 2006 
innehåller nya uppgifter)

Motivering

Definitionen av en vara bör uttryckligen ange att den skall bestå av en eller flera 
beståndsdelar, som var och en består av ett eller flera homogena material som i sin tur 
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innehåller ämnen och/eller beredningar, i synnerhet när det gäller det 0,1-procentiga 
tröskelvärde som anges i artikel 7.2. Detta behövs för att åtgärda genomförandeprojekt 3.8. 
Tröskelvärdet bör gälla ämnen som ingår i homogena material som ingår i en vara, och inte 
hela varan, i enlighet med annan gemenskapslagstiftning (till exempel RoHS-direktivet). I 
annat fall skulle artikel 7.2 nästan sakna mening och skapa olika regler för EU:s olika 
tillverkare och importörer.

Ändringsförslag från Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ändringsförslag 114
ARTIKEL 3, LED 3

3. vara: ett föremål som under produktionen 
får en särskild form, yta eller design, vilken i 
större utsträckning än dess kemiska 
sammansättning bestämmer dess funktion.

3. vara: ett föremål bestående av homogena 
material som under produktionen får en 
särskild form, yta eller design, vilken i större 
utsträckning än dess kemiska 
sammansättning bestämmer dess funktion.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanteras överensstämmelse med befintlig EU-lagstiftning 
(direktiv 76/769/EEG om begränsning, direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon, och RoHS). 
Dessutom skulle rådets text skada EU:s näringsliv i det att det skulle skapa 
konkurrensnackdelar för EU:s tillverkare av komplexa varor i förhållande till de företag som 
importerar komplexa artiklar.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 115
ARTIKEL 3, LED 5A (nytt)

5a. nanopartikel: ett framställt ämne med 
en eller flera dimensioner på 
100 nanometer eller mindre.

Or. en

(Nytt ändringsförslag i enlighet med artikel 62.2d i arbetsordningen för att ta hänsyn till det 
reviderade yttrandet från Vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade 
hälsorisker (SCENIHR) av den 10 mars 2006 om ”The appropriateness of existing 

methodologies to assess the potential risks associated with engineered and adventitious 
products of nanotechnologies”)
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Motivering

Hänger samman med ändringsförslag från samma personer till artiklarna 14, 56 och 57 samt 
bilaga III. En definition av nanopartiklar är nödvändig för att klargöra tillämpningsområdet 
för de nyligen införda bestämmelserna om nanopartiklar.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 116
ARTIKEL 3, LED 22

22. vetenskaplig forskning och utveckling: 
vetenskapliga experiment, analyser eller 
kemisk forskning som utförs under 
kontrollerade förhållanden, varvid de 
använda volymerna understiger 1 ton per 
år.

22. vetenskaplig forskning och utveckling: 
vetenskapliga experiment, analyser eller 
kemisk forskning som utförs under 
kontrollerade förhållanden.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 75 som antogs vid första behandlingen. 

Begränsningen på ett ton innebär en otillbörlig inskränkning av friheten inom området för 
vetenskap och forskning.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 117
ARTIKEL 3, LED 23A (nytt)

 23a. icke understödd användning: sådan 
användning av nedströmsanvändare som 
registranten avrått från genom att lägga 
fram vetenskapligt underbyggda skäl till att 
den inte kan anses säker.

Or. en

Motivering

Det bör läggas fram skäl för att motivera varför en användning inte understöds. Motsvarar 
första behandlingens ändringsförslag 76–77.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 118
ARTIKEL 3, LED 25

25. identifierad användning: avsedd 
användning av ett ämne – som sådant 
eller ingående i en beredning – eller 
användning av en beredning, av en aktör i 
distributionskedjan, inklusive dennes 
egen användning eller sådan användning 
som denne får kännedom om genom 
skriftlig information från närmaste 
nedströmsanvändare.

25. identifierad användning: avsedd 
användning av ett ämne – som sådant eller 
ingående i en beredning – eller användning 
av en beredning, av en aktör i 
distributionskedjan, inklusive dennes egen 
användning eller sådan användning som 
denne får kännedom om genom skriftlig 
information från närmaste 
nedströmsanvändare, och som meddelas den 
berörda nedströmsanvändaren.

Or. en

Motivering

Det måste införas en skyldighet för producenten och leverantörerna att meddela 
nedströmsanvändaren vilka användningar som är understödda eller inte. Annars vet inte 
nedströmsanvändaren om han själv måste göra en registreringsanmälan.

Ändringsförslag från Lena Ek + Amalia Sartori

Ändringsförslag 119
ARTIKEL 3, LED 29

29. per år: per kalenderår, såvida inte annat 
anges.

29. per år: per kalenderår. Med undantag 
för nya ämnen, och såvida inte annat anges,
skall de årliga mängderna beräknas på 
grundval av de genomsnittliga 
produktionsvolymerna för de 
tre omedelbart föregående kalenderåren 
under vilka tillverkaren faktiskt tillverkade 
ämnet.

Or. en

Motivering

Marknadsfluktuationer bör beaktas för att förhindra att de påverkar villkoren för 
registrering, utvärdering och godkännande (existerande ämnen). Identiskt med 
första behandlingens ändringsförslag 78. (Ek)
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frédérique Ries, Chris Davies + Urszula Krupa

Ändringsförslag 120
ARTIKEL 3, LED 30A (nytt)

30a. 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

(Ändringsförslag 80 – första behandlingen)

Motivering

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ‘vulnerable populations’ which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 3, LED 35

35. exponeringsscenario: en uppsättning 
villkor som beskriver hur ämnet tillverkas 
eller används under sin livscykel och hur 
tillverkaren eller importören kontrollerar 
eller rekommenderar nedströmsanvändare 
att kontrollera exponeringen av människor 

35. exponeringsscenario: en uppsättning 
villkor inklusive riskhanteringsåtgärder 
som beskriver hur ämnet tillverkas eller 
används under sin livscykel och hur 
tillverkaren och importören kontrollerar eller 
rekommenderar nedströmsanvändare att 
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och miljön. Dessa exponeringsscenarier kan 
allt efter behov avse en specifik process eller 
användning eller flera processer eller 
användningar.

kontrollera exponeringen av människor och 
miljön. Dessa exponeringsscenarier kan allt 
efter behov avse en specifik process eller 
användning eller flera processer eller 
användningar, om dessa processer eller 
användningar kan beskrivas genom de 
fastställda användnings- eller 
exponeringskategorierna.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 376 som antogs vid första behandlingen.

Definitionen klargör att riskhantering är en viktig del av exponeringsscenariot, i enlighet med 
bilaga I. Den klargör ytterligare att flera användningar och processer också kan beskrivas 
genom användnings- och exponeringskategorier. 

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 3, LED 36

36. användnings- och exponeringskategori:
ett exponeringsscenario som omfattar ett 
brett spektrum av processer eller 
användningar.

36. användnings- och exponeringskategori: 
huvudsakliga användningskategorier 
(t.ex. industriell användning, yrkesmässig 
användning eller användning av 
konsumenter), viktiga exponeringsvägar 
(t.ex. oralt, dermalt, genom inandning eller 
genom miljön) och mönster för exponering 
(t.ex. frekvent, oavsiktlig, sporadisk eller 
kontinuerlig).

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 377 som antogs vid första behandlingen.

Denna definition beskriver användnings- och exponeringskategoriernas struktur, enligt 
avsnitt 6 i bilaga VI. 
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 123
ARTIKEL 3 LED 36A OCH 36B (nya)

36a. användningskategorier: 
kategorisering av användningar enligt 
följande indelning: industriell användning, 
yrkesmässig användning och användning 
av konsumenter.
36b. exponeringskategorier: kategorisering 
av exponeringar utifrån människans 
relevanta upptagningsvägar, 
tillförselvägarna i miljön och 
exponeringens varaktighet och frekvens.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag motsvarar ändringsförslagen 434 och 435 som antogs vid första 
behandlingen. Genom ändringsförslaget klargörs tydligare, tillsammans med artikel 3.36 i 
den gemensamma ståndpunkten, vad som avses med användningskategorier och 
exponeringskategorier. Denna tydliga definition i själva förordningstexten kan å ena sidan 
vara nödvändig för förhandsregistrering, så att nedströmsanvändare lätt kan avgöra om 
leverantören avser att låta en registrering gälla också för den avsedda användningen. 
Å andra sidan är en enkel och tydlig definition nödvändig för exponeringsbedömningen och 
för kommunikationen i distributionskedjan genom ett utvidgat säkerhetsdatablad och 
oundgänglig särskilt för nedströmsanvändare.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 3, LED 39A (nytt)

39a. mineral: en kombination av 
oorganiska beståndsdelar som finns i 
jordskorpan, med en karaktäristisk 
uppsättning kemiska föreningar, kristallina 
former och fysikalisk-kemiska egenskaper.

Or. en

Motivering

Återinför ändringsförslag 676 som antogs vid första behandlingen.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 125
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning, skall varje tillverkare eller 
importör av ett ämne, som sådant eller 
ingående i en eller flera beredningar, i 
mängder på minst 1 ton per år lämna in en 
registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten.

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning, skall varje tillverkare eller 
importör av ett ämne, som sådant eller 
ingående i en eller flera beredningar, i 
mängder på minst 1 ton per år lämna in en 
registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten. I stället för att 
lämna in flera registreringsanmälningar 
för varje ämne som ingår i en viss 
beredning får tillverkaren eller importören 
av beredningen alternativt lämna in en 
registreringsanmälan för beredningen; i 
detta fall gäller de ämnesrelaterade kraven 
för beredningen.

Or. en

Motivering

Beredningar är nödvändiga för tillverkningen av specifika produkter. Eftersom det ofta finns 
mer än tio enskilda ämnen i en beredning bör det vara möjligt att i enskilda fall registrera 
beredningen i sin helhet. Det är ingen mening med att först testa och registrera alla obekanta 
enskilda ämnen (genom omfattande djurförsök) bara för att sammanställa all information till 
en enskild utvärdering för beredningen i efterhand. Den nya lydelsen innebär att man kan 
minska djurförsöken avsevärt. Ofta har företag redan information och data om beredningen 
men inte för varje enskilt ämne som ingår i beredningen. 

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 126
ARTIKEL 6, PUNKT 1

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning, skall varje tillverkare eller 
importör av ett ämne, som sådant eller 
ingående i en eller flera beredningar, i 
mängder på minst 1 ton per år lämna in en 
registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten.

1. Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning, skall varje tillverkare eller 
importör av ett ämne som sådant i mängder 
på minst 1 ton per år lämna in en 
registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten.
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Såvida det inte föreskrivs något annat i 
denna förordning skall alla tillverkare eller 
importörer av ett ämne ingående i en eller 
flera beredningar, i mängder på minst 1 ton 
per år lämna in en registreringsanmälan 
till kemikaliemyndigheten, om ämnet inte 
redan registrerats enligt första stycket.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att nå en kompromiss med rådet, och genom 
ändringsförslaget återinförs delvis den lydelse som antogs i första behandlingen.

Den nuvarande lydelsen leder till oklarhet hos tillverkare och importörer av beredningar när 
det gäller deras skyldigheter. Det är inte klart huruvida det finns en skyldighet att lämna in 
registreringsanmälningar för de ämnen som ingår i deras beredningar, oavsett om ämnena 
som sådana redan har registrerats och vice versa. För rättssäkerhetens skull behövs detta 
klargörande.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 6, PUNKT 3

3. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in en registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten för monomerer eller 
varje annat ämne som inte redan
registrerats av en aktör längre upp i 
distributionskedjan, om följande två villkor
är uppfyllda:

3. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten för icke-registrerade
monomerer som inte registrerats av en aktör
längre upp i distributionskedjan eller andra 
icke-registrerade ämnen, med undantag för 
sådana monomerer som bildats vid en 
syntes och inte kan isoleras, om följande två 
villkor är uppfyllda:

a) Polymeren består av 2 viktprocent eller 
mer av sådana monomerer eller andra ämnen 
i form av monomerenheter och kemiskt 
bundna ämnen.

a) Polymeren består av 2 viktprocent eller 
mer av sådana monomerer eller andra 
ämnen.

b) Den totala mängden av sådana 
monomerer eller andra ämnen uppgår till 
minst 1 ton per år.

b) Den totala mängden av sådana 
monomerer eller andra ämnen uppgår till 
minst 1 ton per år.

I en anmälan om en sådan monomer eller 
annat ämne skall följande information ingå 
i det format som kemikaliemyndigheten 



PE 378.589v01-00 52/116 AM\629993SV.doc

SV

fastställer i enlighet med artikel 110:
i) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
ii) Uppgift om monomerens eller ämnets 
identitet i enlighet med avsnitt 2 i bilaga VI.
iii) Ämnets klassificering.
iv) En kortfattad beskrivning av 
polymerens användning.
En registreringsanmälan enligt denna 
avdelning skall göras för icke-registrerade 
monomerer som tillverkas eller importeras i 
mängder på mer än 1 000 ton per år. I 
registreringsanmälan skall ingå, förutom 
information av det slag som angivits ovan, 
också sådan information som avses i 
bilaga VII.
Icke-registrerade monomerer eller andra 
icke-registrerade ämnen är sådana ämnen 
som inte har registrerats av den tillverkare 
som i sin tur levererar ämnena till 
tillverkaren av polymerer. 
Om de icke-registrerade monomererna eller 
de andra icke-registrerade ämnena har 
registrerats av den ursprunglige 
tillverkaren eller av ett av tillverkaren utsett 
ombud, får tillverkaren av polymerer 
använda sig av denna registrering förutsatt 
att registranten har angett att ämnet skall 
användas vid tillverkning av polymerer.

Or. en

Motivering

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
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polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Ändringsförslag från Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 128
ARTIKEL 6, PUNKT 3

3. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in en registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten för monomerer eller 
varje annat ämne som inte redan registrerats 
av en aktör längre upp i 
distributionskedjan, om följande två villkor 
är uppfyllda:

3. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten för monomerer eller 
varje annat ämne som inte redan anmälts 
eller registrerats, om följande två villkor är 
uppfyllda:

a) Polymeren består av 2 viktprocent eller 
mer av sådana monomerer eller andra ämnen 
i form av monomerenheter och kemiskt 
bundna ämnen.

a) Polymeren består av 2 viktprocent eller 
mer av sådana monomerer eller andra ämnen 
i form av monomerenheter och kemiskt 
bundna ämnen.

b) Den totala mängden av sådana 
monomerer eller andra ämnen uppgår till 
minst 1 ton per år.

b) Den totala mängden av sådana 
monomerer eller andra ämnen uppgår till 
minst 1 ton per år.

I en anmälan om en sådan monomer eller 
annat ämne skall följande information ingå 
i det format som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 110:
i) Namn på och kontaktuppgifter för 
producenten eller importören av 
polymeren.
ii) Uppgift om monomerens eller det andra 
ämnets identitet i enlighet med avsnitt 2 i 
bilaga VI.
iii) Ämnets klassificering.
iv) En kortfattad beskrivning av 
polymerens användning.
v) Uppgift om huruvida ämnet ingår som 
en förorening i polymeren i en 
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koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.
3a. Kemikaliemyndigheten får besluta att 
producenter eller importörer av polymerer 
skall lämna in en registreringsanmälan för 
alla monomerer eller andra ämnen som 
anmälts i enlighet med artikel 6.3, om 
samtliga följande villkor är uppfyllda:
a) monomeren eller det andra ämnet 
förekommer i form av en förorening till 
följd av den reaktion som gav upphov till 
polymeren. 
b) En sådan förorening förekommer i en 
koncentration på över 0,1 viktprocent.
c) Kemikaliemyndigheten har skäl att 
misstänka att föroreningen avges från 
polymeren och att utsläppet utgör en hälso-
och miljörisk.

Or. en

Motivering

(I syfte att uppnå en kompromiss med rådet.)

Monomerer skall reagera med andra monomerer för att bilda polymerer. Efter att de reagerat 
finns monomererna inte längre i polymeren. Att begära full registrering av monomerer i 
deras form efter reaktionen är oproportionellt i förhållande till den eventuella hälso- och 
miljörisk dessa monomerer kan utgöra. I syfte att säkra proportionerlighet och enhetlighet 
med artikel 7 bör en anmälan om de monomerer som använts för att bilda polymerer lämnas 
till kemikaliemyndigheten. Kemikaliemyndigheten kan sedan begära att tillverkare eller 
importörer av polymerer lämnar in en registreringsanmälan för eventuella resterande 
monomerer om de utgör en hälso- eller miljörisk.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 6, PUNKT 3

3. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in en registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten för monomerer eller 
varje annat ämne som inte redan registrerats 
av en aktör längre upp i distributionskedjan, 
om följande två villkor är uppfyllda:

3. Tillverkare eller importörer av polymerer 
skall lämna in en registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten för monomerer eller 
varje annat ämne som inte redan registrerats 
av en aktör längre upp i distributionskedjan, 
med undantag för sådana monomerer som 
bildats vid en syntes och inte kan isoleras,
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om följande två villkor är uppfyllda:
a) Polymeren består av 2 viktprocent eller 
mer av sådana monomerer eller andra ämnen 
i form av monomerenheter och kemiskt 
bundna ämnen.

a) Polymeren består av 2 viktprocent eller 
mer av sådana monomerer eller andra ämnen 
i form av monomerenheter och kemiskt 
bundna ämnen.

b) Den totala mängden av sådana 
monomerer eller andra ämnen uppgår till 
minst 1 ton per år.

b) Den totala mängden av sådana 
monomerer eller andra ämnen uppgår till 
minst 1 ton per år.

I en anmälan om en sådan monomer eller 
annat ämne skall följande information ingå 
i det format som kemikaliemyndigheten 
fastställer i enlighet med artikel 110:
i) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
ii) Uppgift om monomerens eller ämnets 
identitet i enlighet med avsnitt 2 i bilaga VI.
iii) Ämnets klassificering.
iv) En kortfattad beskrivning av 
polymerens användning.
En registreringsanmälan enligt denna 
avdelning skall göras för icke-registrerade 
monomerer eller andra icke-registrerade 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på mer än 1 000 ton per år. I 
registreringanmälan skall ingå, förutom 
information av det slag som angivits ovan, 
också sådan information som avses i 
bilaga VII.

Or. en

Motivering

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 
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In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.

Ändringsförslag från Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle +Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 

Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ändringsförslag 130
ARTIKEL 7

Varje producent eller importör av varor skall 
för alla ämnen som ingår i dessa varor lämna 
in en registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten, om följande båda 
villkor är uppfyllda:

Varje producent eller importör av varor skall 
för alla ämnen som ingår i dessa varor lämna 
in en registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten, om följande båda 
villkor är uppfyllda:

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

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

b) Ämnet är avsett att avges under normala 
eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

b) Ämnet är avsett att avges under normala 
eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

Samtidigt som registreringsanmälan lämnas 
in skall en avgift erläggas i enlighet med 
kraven i avdelning IX.

Samtidigt som registreringsanmälan lämnas 
in skall en avgift erläggas i enlighet med 
kraven i avdelning IX.

2. Varje producent eller importör av varor 
skall i enlighet med punkt 4 i denna artikel 
lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten om ett ämne 
uppfyller kriterierna i artikel 56 och har 
identifierats enligt artikel 58.1, om följande 
båda villkor är uppfyllda:

2. Varje producent eller importör av varor 
skall i enlighet med punkt 4 i denna artikel 
lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten om ett ämne 
uppfyller kriterierna i artikel 56 och har 
identifierats enligt artikel 58.1, i följande 
fall:

a) Mängden av ämnet i dessa varor 
överstiger totalt 1 ton per producent eller 
importör och per år.
b) Ämnet ingår i dessa varor i en 
koncentration på över 0,1 viktprocent.

b) Ämnet ingår i dessa varor i en 
koncentration på över 0,1 viktprocent i en 
homogen del av en vara.

ba) Ämnesspecifika koncentrationsgränser 
som ligger under gränsen på 0,1 procent 
får antas i enlighet med det förfarande som 



AM\629993SV.doc 57/116 PE 378.589v01-00

SV

avses i artikel 130.3.
bb) Producenten eller importören kan inte 
utesluta att allmänheten eller miljön 
exponeras för ämnet under varans hela 
livscykel.

3. Punkt 2 skall inte tillämpas om 
producenten eller importören kan utesluta 
att människor eller miljö exponeras under 
normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, vilket inbegriper 
bortskaffande. I så fall skall producenten 
eller importören lämna vederbörliga 
anvisningar till varans mottagare i enlighet 
med artikel 32.4.
4. Den information som skall anmälas skall 
innehålla följande:

4. Den information som skall anmälas skall 
innehålla följande:

a) Namn och kontaktuppgifter på 
producenten eller importören i enlighet med 
avsnitt 1 i bilaga VI, med undantag för deras 
egna användningsplatser.

a) Namn och kontaktuppgifter på 
producenten eller importören i enlighet med 
avsnitt 1 i bilaga VI, med undantag för deras 
egna användningsplatser.

b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 20.1, om sådant finns.

b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 20.1, om sådant finns.

c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2.1–2.3.4 i bilaga VI.

c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2.1–2.3.4 i bilaga VI.

d) Uppgift om ämnets eller ämnenas 
klassificering i enlighet med avsnitt 4.1 och 
4.2 i bilaga VI.

d) Uppgift om ämnets eller ämnenas 
klassificering i enlighet med avsnitt 4.1 och 
4.2 i bilaga VI.

e) En kort beskrivning av ämnets eller 
ämnenas användning i varan i enlighet med 
avsnitt 3.5 i bilaga VI samt av användningar 
av varan.

e ) En kort beskrivning av ämnets eller 
ämnenas användning i varan i enlighet med 
avsnitt 3.5 i bilaga VI samt av användningar 
av varan.

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

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

5. Kemikaliemyndigheten får besluta att 
producenter eller importörer av varor i 
enlighet med denna avdelning skall lämna in 
en registreringsanmälan för alla ämnen som 
ingår i dessa varor om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

5. Kemikaliemyndigheten får besluta att 
producenter eller importörer av varor i 
enlighet med denna avdelning skall lämna in 
en registreringsanmälan för alla ämnen som 
ingår i dessa varor om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

a) Mängden av ämnet i dessa varor 
överstiger totalt 1 ton per producent eller 
importör och per år.
b) Kemikaliemyndigheten har skäl att b) Kemikaliemyndigheten har skäl att 
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misstänka att misstänka att
i) ämnet avges från varorna, och i) ämnet avges från varorna, och

ii) utsläppet av ämnet från varorna utgör en 
hälso- och miljörisk.

ii) utsläppet av ämnet från varorna utgör en 
hälso- och miljörisk.

c) Ämnet omfattas inte av punkt 1. c) Ämnet omfattas inte av punkt 1.
Samtidigt som registreringsanmälan lämnas 
in skall en avgift erläggas i enlighet med 
kraven i avdelning IX.

Samtidigt som registreringsanmälan lämnas 
in skall en avgift erläggas i enlighet med 
kraven i avdelning IX.

6. Punkterna 1–5 skall inte tillämpas på 
ämnen som redan registrerats för denna 
användning.

6. Punkterna 1–5 skall inte tillämpas på 
ämnen som redan registrerats för denna 
användning om den mängd som används i 
varorna ligger inom samma mängdintervall 
eller ett lägre mängdintervall än den 
registrerade mängden.

7. Från och med den ...* skall punkterna 2, 3 
och 4 i denna artikel börja tillämpas 6 
månader efter det att ett ämne har 
identifierats enligt artikel 58.1.

7. Från och med den ...* skall punkterna 2, 3 
och 4 i denna artikel börja tillämpas 6 
månader efter det att ett ämne har 
identifierats enligt artikel 58.1.

8. Åtgärder för genomförandet av punkterna 
1–7 skall antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

8. Åtgärder för genomförandet av punkterna 
1–7 skall antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

Or. en

Motivering

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 
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This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

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

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 7

Varje producent eller importör av varor skall 
för alla ämnen som ingår i dessa varor lämna 
in en registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten, om följande båda 
villkor är uppfyllda:

Varje producent eller importör av varor skall 
för alla ämnen som ingår i dessa varor lämna 
in en registreringsanmälan till 
kemikaliemyndigheten, om följande båda 
villkor är uppfyllda:

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

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

b) Ämnet är avsett att avges under normala 
eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

b) Ämnet är avsett att avges under normala 
eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

Samtidigt som registreringsanmälan lämnas 
in skall en avgift erläggas i enlighet med 
kraven i avdelning IX.

Samtidigt som registreringsanmälan lämnas 
in skall en avgift erläggas i enlighet med 
kraven i avdelning IX.

2. Varje producent eller importör av varor 
skall i enlighet med punkt 4 i denna artikel 
lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten om ett ämne 
uppfyller kriterierna i artikel 56 och har 
identifierats enligt artikel 58.1, om följande 
båda villkor är uppfyllda:

2. Varje producent eller importör av varor 
skall i enlighet med punkt 4 i denna artikel 
lämna in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten om ett ämne 
uppfyller kriterierna i artikel 56 och har 
identifierats enligt artikel 58.1, i följande 
fall:

a) Mängden av ämnet i dessa varor 
överstiger totalt 1 ton per producent eller 
importör och per år.
b) Ämnet ingår i dessa varor i en 
koncentration på över 0,1 viktprocent.

b) Ämnet ingår i dessa varor i en 
koncentration på över 0,1 viktprocent i ett 
homogent material.

ba) Producenten eller importören kan inte 
utesluta att allmänheten eller miljön
exponeras för ämnet under varans hela 
livscykel.

3. Punkt 2 skall inte tillämpas om 
producenten eller importören kan utesluta 
att människor eller miljö exponeras under 
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normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, vilket inbegriper 
bortskaffande. I så fall skall producenten 
eller importören lämna vederbörliga 
anvisningar till varans mottagare i enlighet 
med artikel 32.4.
4. Den information som skall anmälas skall 
innehålla följande:

4. Den information som skall anmälas skall 
innehålla följande:

a) Namn och kontaktuppgifter på 
producenten eller importören i enlighet med 
avsnitt 1 i bilaga VI, med undantag för deras 
egna användningsplatser.

a) Namn och kontaktuppgifter på 
producenten eller importören i enlighet med 
avsnitt 1 i bilaga VI, med undantag för deras 
egna användningsplatser.

b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 20.1, om sådant finns.

b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 20.1, om sådant finns.

c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2.1–2.3.4 i bilaga VI.

c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2.1–2.3.4 i bilaga VI.

d) Uppgift om ämnets eller ämnenas 
klassificering i enlighet med avsnitt 4.1 och 
4.2 i bilaga VI.

d) Uppgift om ämnets eller ämnenas 
klassificering i enlighet med avsnitt 4.1 och 
4.2 i bilaga VI.

e) En kort beskrivning av ämnets eller 
ämnenas användning i varan i enlighet med 
avsnitt 3.5 i bilaga VI samt av användningar 
av varan.

e ) En kort beskrivning av ämnets eller 
ämnenas användning i varan i enlighet med 
avsnitt 3.5 i bilaga VI samt av användningar 
av varan.

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

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

5. Kemikaliemyndigheten får besluta att 
producenter eller importörer av varor i 
enlighet med denna avdelning skall lämna in 
en registreringsanmälan för alla ämnen som 
ingår i dessa varor om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

5. Kemikaliemyndigheten får besluta att 
producenter eller importörer av varor i 
enlighet med denna avdelning skall lämna in 
en registreringsanmälan för alla ämnen som 
ingår i dessa varor om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

a) Mängden av ämnet i dessa varor 
överstiger totalt 1 ton per producent eller 
importör och per år.
b) Kemikaliemyndigheten har skäl att 
misstänka att

b) Kemikaliemyndigheten har skäl att 
misstänka att

i) ämnet avges från varorna, och i) ämnet avges från varorna, och
ii) utsläppet av ämnet från varorna utgör en 
hälso- och miljörisk.

ii) utsläppet av ämnet från varorna utgör en 
hälso- och miljörisk.

c) Ämnet omfattas inte av punkt 1. c) Ämnet omfattas inte av punkt 1.

Samtidigt som registreringsanmälan lämnas 
in skall en avgift erläggas i enlighet med 

Samtidigt som registreringsanmälan lämnas 
in skall en avgift erläggas i enlighet med 
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kraven i avdelning IX. kraven i avdelning IX.
6. Punkterna 1–5 skall inte tillämpas på 
ämnen som redan registrerats för denna 
användning.

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

7. Från och med den ...* skall punkterna 2, 3 
och 4 i denna artikel börja tillämpas 6 
månader efter det att ett ämne har 
identifierats enligt artikel 58.1.

7. Från och med den ...* skall punkterna 2, 3 
och 4 i denna artikel börja tillämpas 6 
månader efter det att ett ämne har 
identifierats enligt artikel 58.1.

8. Åtgärder för genomförandet av punkterna 
1–7 skall antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

8. Åtgärder för genomförandet av punkterna 
1–7 skall antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 132.3.

Or. en

Motivering

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition ”in a homogeneous material” is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to ”an actor up the supply chain” is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 132
ARTIKEL 7, PUNKT 1A (ny)

 1a. Punkt 1 a skall inte omfatta ämnen som 
utgör ingredienser som tillsatts i 
tobaksvaror enligt artikel 2.1 och 2.5 i 
direktiv 2001/37/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillverkning, presentation 
och försäljning av tobaksvaror.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 88 som antogs i första behandlingen.

Både exponeringsscenariot och de skadliga effekterna av tillsatsämnen i tobaksvaror gör att 
inga undantag från skyldigheten att registrera dessa ämnen är motiverade.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 133
ARTIKEL 7, PUNKT 1A (ny)

1a. Punkt 1 a skall inte omfatta ämnen som 
utgör ingredienser som tillsatts i cigaretter 
enligt artikel 4 i direktiv 95/59/EG om 
andra skatter än omsättningsskatter som 
påverkar förbrukningen av tobaksvaror.

Or. en

Motivering

Kompromissändringsförslag mellan ändringsförslag 88 från första behandlingen i 
parlamentet och rådets gemensamma ståndpunkt.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 134
ARTIKEL 7, PUNKT 7
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7. Från och med den ...* skall punkterna 2, 
3 och 4 i denna artikel börja tillämpas 
6 månader efter det att ett ämne har 
identifierats enligt artikel 58.1. 

7. Punkterna 1 och 5 skall börja tillämpas 
3 månader efter den tidsfrist som anges i 
artikel 23.3. 

Punkterna 2, 3 och 4 skall börja tillämpas 
6 månader efter det att ett ämne har 
identifierats enligt artikel 58.1 förutsatt att 
3 månader har förlöpt från den tidsfrist 
som anges i artikel 23.3.

* 42 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Återinför de datum för efterlevnad som fanns i kommissionens ursprungliga förslag. Hänger 
samman med ändringsförslaget till artikel 23 från samma person.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 135
ARTIKEL 7, PUNKT 7

7. Från och med den ...* skall punkterna 2, 
3 och 4 i denna artikel börja tillämpas 
6 månader efter det att ett ämne har 
identifierats enligt artikel 58.1.

7. Punkterna 1 och 5 skall börja tillämpas 
3 månader efter den tidsfrist som anges i 
artikel 23.3.

Punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel skall
börja tillämpas 6 månader efter det att ett 
ämne har identifierats enligt artikel 58.1 
förutsatt att 6 månader har förlöpt från den 
tidsfrist som anges i artikel 23.3.

* 42 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

För att främja en smidig tillämpning av bestämmelserna om ämnen i varor och för att 
begränsa potentiella avbrott i distributionskedjan bör producentens ansvar inte flyttas nedåt i 
distributionskedjan, d.v.s. till nedströmsanvändare. Nedströmsanvändare kan samtidigt vara 
producenter av varor; största delen av dem är små och medelstora företag. För att artikel 7 
skall vara användbar bör det vara möjligt för producenter av varor att, enligt artikel 7.6, 
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basera sina registreringsanmälningar eller anmälningar på tidigare registreringar. På så sätt 
undviker man att överföra skyldigheten från producenten av ämnet till nedströmsanvändaren.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 136
ARTIKEL 7, PUNKT 7

7. Från och med den ...* skall punkterna 2, 3 
och 4 i denna artikel börja tillämpas 
6 månader efter det att ett ämne har 
identifierats enligt artikel 58.1.

7. Från och med den ...* skall punkterna 2, 3 
och 4 i denna artikel börja tillämpas 
18 månader efter det att ett ämne har 
identifierats enligt artikel 58.1.

Or. en

Motivering

Återförsäljare och postorderföretag beställer sina varor upp till 18 månader innan varorna 
importeras. Redan då ordern skickas bör importören av en vara kunna ge leverantören en 
slutgiltig förteckning över ämnen som måste hanteras varsamt eller undvikas under 
produktionen. Kandidatförteckningen, tillsammans med bilaga XIV till REACH, kommer att 
fungera som denna slutgiltiga förteckning. Om tidsfristen i artikel 7.7 är för kort och inte tar 
hänsyn till de faktiska inköpscyklerna, kommer detta att leda till rättslig osäkerhet hos 
importören men också till att importören inte kommer att kunna påverka 
produktionsförfarandena på tillbörligt sätt. Tidsfristen bör därför förlängas.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten + Chris Davies

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 7, PUNKT 7A (ny)

7a. Kemikaliemyndigheten skall 
tillhandahålla riktlinjer för att hjälpa 
producenter och importörer av varor samt 
behöriga myndigheter.

Or. en

Motivering

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are no 
longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the consumer 
goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends on 
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professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the import 
procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support for 
companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 138
ARTIKEL 8A (ny)

Artikel 8a
Överföring och delning av registreringar 

och ”gruppregistreringar”
1. De rättigheter som förvärvas genom en 
registrering kan både överföras och delas. 
Förvärvaren skall ta över den ursprungliga 
registrantens rättigheter och skyldigheter. 
Om en registrering delas skall 
kemikaliemyndigheten förse den nya 
innehavaren med ett nytt 
registreringsnummer.
2. Om tillverkaren är ett dotterbolag till en 
annan juridisk person (det så kallade 
moderbolaget) kan moderbolaget göra och 
bibehålla en registrering i dotterbolagets 
namn. På motsvarande sätt kan 
dotterbolaget göra och bibehålla en 
registrering för moderbolagets eller andra 
dotterbolags räkning. I sådana fall krävs 
endast en registrering. Den juridiska 
person som utses för gruppregistreringen 
skall ansvara för att skyldigheterna enligt 
denna förordning uppfylls.
3. Punkt 2 skall gälla även om 
moderbolaget eller dotterbolaget inte är 
etablerat i Europeiska unionen. Den 
juridiska person som utses för 
gruppregistreringen måste emellertid vara 
etablerad i unionen.

Or. en
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Motivering

Motsvarar ändringsförslag 593, 594, 595 och 596 som antogs vid första behandlingen.

1. Om en registrant inte längre vill använda sig av sin registrering måste han kunna överföra 
de rättigheter som följer av registreringen på tredje part. Det måste vara möjligt att dela de 
rättigheter som är kopplade till registreringen i de fall då bara en del av ett företag övergår i 
ny ägo. Eftersom varje tillverkare eller importör måste uppvisa ett registreringsnummer som 
bevis på registreringsstatus, måste kemikaliemyndigheten i dessa fall förse den nya 
innehavaren med ett nytt registreringsnummer.

2. Inom koncerner levereras produkter till nedströmsanvändare från olika 
produktionsanläggningar i EU, som eventuellt tillhör olika dotterbolag. Produktleveranserna 
inom en koncern samordnas vanligen av en särskild enhet som kan vara del av antingen 
koncernens moderbolag eller ett dotterbolag. Den föreslagna gruppregistreringen vore en 
lämplig lösning för att minska kostnaderna och byråkratin.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 139
ARTIKEL 9, PUNKT 2

2. För det syfte som avses i punkt 1 skall 
tillverkaren eller importören eller 
producenten av varor till 
kemikaliemyndigheten lämna in en anmälan 
med följande information:

2. För det syfte som avses i punkt 1 skall 
tillverkaren eller importören eller 
producenten av varor till 
kemikaliemyndigheten lämna in en anmälan 
med följande information avseende ämnen 
som släpps ut på marknaden:

a) Uppgifter om tillverkaren eller importören 
eller producenten av varor i enlighet med 
avsnitt 1 i bilaga VI.

a) Uppgifter om tillverkaren eller importören 
eller producenten av varor i enlighet med 
avsnitt 1 i bilaga VI.

b) Ämnets identitet i enlighet med avsnitt 2 i 
bilaga VI.

b) Ämnets identitet i enlighet med avsnitt 2 i 
bilaga VI.

c) Ämnets eventuella klassificering i 
enlighet med avsnitt 4 i bilaga VI.

c) Ämnets eventuella klassificering i 
enlighet med avsnitt 4 i bilaga VI.

d) Uppskattad mängd i enlighet med 
avsnitt 3.1 i bilaga VI.

d) Uppskattad mängd i enlighet med 
avsnitt 3.1 i bilaga VI.

e) Den förteckning över kunder som avses i 
punkt 1, inklusive namn och adresser.

e) I förekommande fall, förteckningen över 
kunder som ämnet levereras till.

Samtidigt som anmälan lämnas in skall en 
avgift erläggas i enlighet med kraven i 
avdelning IX.

Samtidigt som anmälan lämnas in skall en 
avgift erläggas i enlighet med kraven i 
avdelning IX.

Den period som anges i punkt 1 skall inledas Den period som anges i punkt 1 skall inledas 
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när kemikaliemyndigheten mottar anmälan. när kemikaliemyndigheten mottar anmälan.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att anmäla ämnen som tillverkas eller är viktiga för forsknings- och 
utvecklingsverksamhet bör endast tillämpas om ämnena släpps ut på marknaden. Detta skulle 
vara gällande enligt den nuvarande kemikalielagstiftningen i EU. Annars måste också 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom ett företag anmälas, vilket innebär onödig 
byråkrati och således en onödig belastning för forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 140
ARTIKEL 9, PUNKT 7

7. Kemikaliemyndigheten får på begäran 
förlänga den femåriga undantagsperioden 
med ytterligare högst fem år, om 
tillverkaren eller importören eller 
producenten av varor kan påvisa att en 
sådan förlängning är motiverad med hänsyn 
till forsknings- och utvecklingsprogrammet,
eller med högst tio år för ämnen som 
uteslutande skall användas för utveckling 
av humanläkemedel eller 
veterinärmedicinska läkemedel.

7. Kemikaliemyndigheten får på 
tillverkarens eller importörens begäran 
förlänga den femåriga undantagsperioden 
med ytterligare högst tio år, om tillverkaren 
eller importören kan påvisa att en sådan 
förlängning är motiverad med hänsyn till 
forsknings- och utvecklingsprogrammet.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att anmäla ämnen som tillverkas eller är viktiga för forsknings- och 
utvecklingsverksamhet bör endast tillämpas om ämnena släpps ut på marknaden. Detta skulle 
vara gällande enligt den nuvarande kemikalielagstiftningen i EU. Annars måste också 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom ett företag anmälas, vilket innebär onödig 
byråkrati och således en onödig belastning för forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 141
ARTIKEL 9, PUNKT 9

9. Kemikaliemyndigheten och de berörda 9. Kemikaliemyndigheten och de berörda 
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myndigheterna i respektive medlemsstat 
skall alltid behandla den information som 
lämnas i enlighet med punkterna 1–8
konfidentiellt.

myndigheterna i respektive medlemsstat 
skall alltid behandla den information som 
lämnas i enlighet med punkt 1
konfidentiellt. Kemikaliemyndigheten skall 
inte ge ut denna information till någon 
annan behörig myndighet.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att anmäla ämnen som tillverkas eller är viktiga för forsknings- och 
utvecklingsverksamhet bör endast tillämpas om ämnena släpps ut på marknaden. Detta skulle 
vara gällande enligt den nuvarande kemikalielagstiftningen i EU. Annars måste också 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom ett företag anmälas, vilket innebär onödig 
byråkrati och således en onödig belastning för forsknings- och utvecklingsverksamheten.

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

Ändringsförslag 142
ARTIKEL 10, PUNKT A, LED VIIIA (nytt)

 viiia) en angivelse om huruvida 
information har tagits fram genom försök 
på ryggradsdjur eller inte, samt om vilka 
försök på ryggradsdjur som har gjorts och 
hur många djur som har använts,

Or. en

(Ändringsförslag 96 – första behandlingen)

Motivering

Information bör göras tillgänglig om de djurförsök som har gjorts och om hur många djur 
som har använts.

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

Ändringsförslag 143
ARTIKEL 10, PUNKT A, LED XI 

xi) begäran om vilken information enligt 
artikel 118.2 som tillverkaren eller 
importören anser inte skall göras tillgänglig 

xi) begäran om vilken information enligt 
artikel 118.2 som tillverkaren eller 
importören anser inte skall göras tillgänglig 
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på Internet i enlighet med artikel 76.2 d, 
inklusive en motivering till varför ett 
offentliggörande skulle kunna skada dennes 
eller någon annan berörd parts kommersiella 
intressen.

på Internet i enlighet med artikel 76.2 d, 
inklusive en motivering till varför ett 
offentliggörande skulle skada dennes eller 
någon annan berörd parts kommersiella 
intressen.

Or. en

(Nytt ändringsförslag – artikel 62.2c i arbetsordningen)

Motivering

En begäran om att inte tillgängliggöra information bör endast vara möjlig om ett 
offentliggörande faktiskt skulle skada kommersiella intressen, i syfte att undvika eventuellt 
missbruk av denna klausul.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 144
ARTIKEL 10, PUNKT AA (ny) 

aa) Information som krävs enligt punkt 1 
och tas fram och kontrolleras i enlighet 
med annan EU-lagstiftning, OECD-regler 
eller motsvarande lagstiftning och/eller 
andra program för kemiska ämnen kan 
lämnas in och skall förutsättas uppfylla 
kraven i denna artikel.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 575/600 som antogs vid första behandlingen.

Data som redan samlats in eller rapporter som redan sammanställts om ett ämne i enlighet 
med annan EU-lagstiftning eller internationell lagstiftning eller andra internationella 
program bör tillåtas och få presenteras i den formen, utan behov för ändringar eller onödig 
omarbetning eller omtestning. Exempel på sådana program är: OECD:s program SIDS, 
HPV/ICCA, HERA-projektet om kemiska ämnen som används i hemmet vid tvätt och städning 
och ECETOC om enskilda kemiska ämnen eller EPA:s HPV-utmaning.
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Ändringsförslag från Lena Ek + Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 10, PUNKT BA (ny) 

ba) I första hand skall in vitro-metoder och 
(kvantitativa) struktur- och 
aktivitetssamband (QSAR) användas. 
Kommissionen skall i detta syfte 
tillhandahålla företagen en förteckning 
över tester, databaser och erkända metoder.

Or. en

Motivering

In vitro-metoder begränsar antalet onödiga djurförsök. Identiskt med första behandlingens 
ändringsförslag 106. (Ek)

Motsvarar ändringsförslag 106 som antogs vid första behandlingen.

In vitro-metoder begränsar antalet onödiga djurförsök. (Oomen-Ruijten) 

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 146
ARTIKEL 11, PUNKT 3, INLEDNINGEN 

3. En tillverkare eller importör får lämna in 
den information som avses i artikel 10 a iv, 
vi, vii eller ix separat om

3. En tillverkare eller importör får, utan att 
det påverkar tillämpningen av 
avdelning III, lämna in den information som 
avses i artikel 10 a iv, vi, vii eller ix separat 
om

Or. en

Motivering

För att undvika upprepning av djurförsök bör företag som väljer att inte lämna in uppgifter 
gemensamt ändå förpliktas att dela med sig av uppgifter som tagits fram genom djurförsök. 
Kraven på gemensamt utnyttjande av data enligt avdelning III bör tillämpas oberoende av om 
uppgifter lämnas in gemensamt eller separat.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 147
ARTIKEL 11, PUNKT 3, INLEDNINGEN 

3. En tillverkare eller importör får lämna in 
den information som avses i artikel 10 a iv, 
vi, vii eller ix separat om

3. Med undantag för fall då det krävs data 
från djurförsök får en tillverkare eller 
importör lämna in den information som 
avses i artikel 10 a iv, vi, vii eller ix separat 
om

Or. en

(Ändringsförslag 379 relevant del – första behandlingen)

Motivering

Det är nödvändigt att specificera explicit att det inte får göras undantag från kravet att dela 
information från djurförsök.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 148
ARTIKEL 12, PUNKT 2A (ny)

2a. I första hand skall in vitro-metoder och 
(kvantitativa) struktur- och 
aktivitetssamband (QSAR) samt 
toxikogenomik användas. 
Kemikaliemyndigheten skall i detta syfte 
tillhandahålla företagen en förteckning 
över tester, databaser och erkända metoder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att minska onödiga djurförsök genom att säkra att företag, i 
synnerhet små och medelstora företag, blir medvetna om information som redan är 
tillgänglig. Ändringsförslag antaget vid första behandlingen (106 och del av 549).

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 149
ARTIKEL 12, PUNKT 2A (ny)
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2a. I första hand skall in vitro-metoder och 
(kvantitativa) struktur- och 
aktivitetssamband (QSAR) användas. 
Kemikaliemyndigheten skall i detta syfte 
tillhandahålla företagen en förteckning 
över tester, databaser och erkända metoder.

Or. en

(Ändringsförslag 106 – första behandlingen)

Motivering

Med tanke på de etiska och vetenskapliga tvivel som är förknippade med djurförsök bör 
alternativa strategier prioriteras. Kemikaliemyndigheten bör tillhandahålla företagen all 
nödvändig information.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 150
ARTIKEL 12, PUNKT 2A (ny)

2a. Den årliga mängden av ett 
infasningsämne skall fastställas på 
grundval av den mängd som i medeltal 
tillverkats eller importeras under tre år 
innan registreringsunderlaget inlämnas.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 611 som antogs vid första behandlingen. 

Exceptionella fluktuationer i produktionsvolymerna skulle kunna öka informationskraven 
märkbart då ett gränsvärde uttryckt i ton överskrids. Därför är det viktigt att möjliggöra en 
viss flexibilitet för ämnen med låga tonnagemängder, i synnerhet när det gäller anskaffning. 
Med ett genomsnitt på tre år skulle mer omfattande registreringskrav endast behöva tillämpas 
då en registrant betydligt överstigit ett visst gränsvärde uttryckt i ton.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 151
ARTIKEL 13, PUNKT 1
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1. Information om ämnens inneboende 
egenskaper får genereras på annat sätt än 
genom test, under förutsättning att de villkor 
som anges i bilaga XI uppfylls, särskilt 
genom användning av modeller för 
kvalitativa eller kvantitativa 
struktur-aktivitetssamband eller information 
om ämnen med likartad struktur (gruppering 
eller jämförelse med strukturlika ämnen). 
Testning i enlighet med avsnitt 8.6 och 8.7 i 
bilaga VIII samt bilagorna IX och X får 
underlåtas när detta kan motiveras genom 
information om exponering och vidtagna 
riskhanteringsåtgärder enligt specifikationen 
i avsnitt 3 i bilaga XI.

1. Information om ämnens inneboende 
egenskaper, i synnerhet deras toxicitet för 
människan, skall då det är möjligt
genereras på annat sätt än genom test på 
ryggradsdjur, under förutsättning att de 
villkor som anges i bilaga XI uppfylls, 
särskilt genom användning av modeller för 
kvalitativa eller kvantitativa 
struktur-aktivitetssamband eller information 
om ämnen med likartad struktur (gruppering 
eller jämförelse med strukturlika ämnen). 
Testning i enlighet med avsnitt 8.6 och 8.7 i 
bilaga VIII samt bilagorna IX och X får 
underlåtas när detta kan motiveras genom 
information om exponering och vidtagna 
riskhanteringsåtgärder enligt specifikationen 
i avsnitt 3 i bilaga XI.

Or. en

Motivering

Utöver de etiska frågor som är förknippade med tester på ryggradsdjur finns det många 
vetenskapliga problem som hänför sig till sådana testers lämplighet för människan. Uppgifter 
om ämnenas egenskaper bör därför inte enbart användas för alternativa metoder som 
kvantitativa struktur-aktivitetssamband (QSAR), utan även för nya och lovande 
testningsmetoder som bygger på utvärdering av kemikaliernas effekter via reaktionerna hos 
markörgener.

(Ändringsförslag 549 från parlamentets första behandling.)

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

Ändringsförslag 152
ARTIKEL 13, PUNKT 1

1. Information om ämnens inneboende 
egenskaper får genereras på annat sätt än 
genom test, under förutsättning att de villkor 
som anges i bilaga XI uppfylls, särskilt 
genom användning av modeller för 
kvalitativa eller kvantitativa 
struktur-aktivitetssamband eller information 
om ämnen med likartad struktur (gruppering 
eller jämförelse med strukturlika ämnen). 
Testning i enlighet med avsnitt 8.6 och 8.7 i 

1. Information om ämnens inneboende 
egenskaper, i synnerhet deras toxicitet för 
människan, skall då det är möjligt
genereras på annat sätt än genom test på 
ryggradsdjur, under förutsättning att de 
villkor som anges i bilaga XI uppfylls, 
särskilt genom användning av modeller för 
kvalitativa eller kvantitativa 
struktur-aktivitetssamband eller information 
om ämnen med likartad struktur (gruppering 
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bilaga VIII samt bilagorna IX och X får 
underlåtas när detta kan motiveras genom 
information om exponering och vidtagna 
riskhanteringsåtgärder enligt specifikationen 
i avsnitt 3 i bilaga XI.

eller jämförelse med strukturlika ämnen) 
eller toxikogenomik. Testning i enlighet 
med avsnitt 8.6 och 8.7 i bilaga VIII samt 
bilagorna IX och X får underlåtas när detta 
kan motiveras genom information om 
exponering och vidtagna 
riskhanteringsåtgärder enligt specifikationen 
i avsnitt 3 i bilaga XI.

Or. en

(Ändringsförslag 549 – första behandlingen)

Motivering

Utöver de etiska frågor som är förknippade med tester på ryggradsdjur finns det många 
vetenskapliga problem som hänför sig till sådana testers lämplighet för människan. Uppgifter 
om ämnenas egenskaper bör därför inte enbart användas för alternativa metoder som 
kvantitativa struktur-aktivitetssamband (QSAR), utan även för nya och lovande 
testningsmetoder som bygger på utvärdering av kemikaliernas effekter via reaktionerna hos 
markörgener.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 153
ARTIKEL 13, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Om det krävs olika test för att få fram 
information om ämnens inneboende 
egenskaper skall man använda de 
testmetoder som anges i en 
kommissionsförordning, antagen i enlighet 
med förfarandet i artikel 132.3, som vid 
behov skall ses över, framför allt i syfte att 
förbättra, minska eller ersätta djurförsök, 
eller i enlighet med andra internationella 
testmetoder som bedöms som lämpliga av 
kommissionen eller kemikaliemyndigheten.

2. Om det krävs olika test för att få fram 
information om ämnens inneboende 
egenskaper skall man använda de 
testmetoder som anges i en 
kommissionsförordning, antagen i enlighet 
med förfarandet i artikel 132.3 a, som vid 
behov skall ses över, framför allt i syfte att 
förbättra, minska eller ersätta djurförsök, 
eller i enlighet med andra internationella 
testmetoder som bedöms som lämpliga av 
kommissionen eller kemikaliemyndigheten.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att anpassa texten till bestämmelserna i det nya beslutet 
om kommittéförfarandet, och i synnerhet för att ersätta ”tillsynskommittén” i det normala 
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förfarandet med en ”tillsynskommitté som kontrollerar”. De berörda åtgärderna är nämligen 
generella och utformade för att ändra icke väsentliga delar i förslagen till rättsakter.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 154
ARTIKEL 13, PUNKT 3

3. Ekotoxikologiska och toxikologiska test 
och analyser skall genomföras i enlighet 
med dels de principer om god laboratoriesed 
som fastställs i direktiv 2004/10/EG eller 
andra internationella standarder som 
erkänns som likvärdiga av kommissionen 
eller kemikaliemyndigheten, dels
bestämmelserna i direktiv 86/609/EEG, om 
dessa är tillämpliga.

3. Nya laboratorietester på ryggradsdjur
skall genomföras i enlighet med principerna
om god laboratoriesed som fastställs i 
direktiv 87/18/EEG, och bestämmelserna i 
direktiv 86/609/EEG.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 375 som antogs vid första behandlingen. 

Systemet med god laboratoriesed är ett administrativt system för certifiering av laboratorier 
och dokument. Det omfattar inte testningsmetoderna eller kvaliteten på testresultaten. 
Systemet är däremot ytterst dyrt och skulle medföra oproportionerliga testningskostnader, i 
synnerhet för ämnen i lägre volymer, utan att förbättra resultaten. Därför bör det här 
systemet endast tillämpas när det gäller försök på ryggradsdjur.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 155
ARTIKEL 13, PUNKT 4

4. Nya registranter som önskar registrera ett 
redan registrerat ämne får hänvisa till 
rapportsammanfattningarna eller de fylliga 
rapportsammanfattningarna avseende 
samma ämne, dock under förutsättning att de 
kan visa att det ämne som registreringen 
avser är detsamma som det tidigare 
registrerade ämnet, även vad gäller 
renhetsgrad och typ av föroreningar, och att 
den eller de tidigare registranterna har givit 

4. Nya registranter som önskar registrera ett 
redan registrerat ämne får hänvisa till 
undersökningar och testrapporter, nedan 
”undersökningarna”, avseende samma 
ämne, dock under förutsättning att de kan 
visa att det ämne som registreringen avser är 
detsamma som det tidigare registrerade 
ämnet, även vad gäller renhetsgrad och typ 
av föroreningar, och att de uppvisar en 
fullmakt från den eller de tidigare 
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tillåtelse att hänvisa till de fullständiga 
undersökningsrapporterna för 
registreringen.

registranterna.

Nya registranter får inte hänvisa till sådana 
undersökningar när de lämnar den 
information som krävs enligt avsnitt 2 i 
bilaga VI.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 615 som antogs vid första behandlingen.

Det är nödvändigt att garantera tillgång till uppgifter om tester som inte omfattar djurförsök, 
precis som det redan finns garantier för tillgång till uppgifter om djurförsök. 
Ändringsförslaget hänför sig till skyddet av immaterialrättigheterna för personer som innehar 
äganderätten till undersökningarna.

Ändringsförslag från Lena Ek + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 156
ARTIKEL 14, PUNKT 1, STYCKE 1

1. En kemikaliesäkerhetsbedömning skall 
göras och en kemikaliesäkerhetsrapport 
sammanställas för alla ämnen som omfattas 
av registreringsplikten i enlighet med detta 
kapitel om registranten tillverkar eller 
importerar ämnet i mängder om minst 
10 ton per år; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG.

1. En kemikaliesäkerhetsbedömning skall 
göras och en kemikaliesäkerhetsrapport 
sammanställas för alla ämnen som omfattas 
av registreringsplikten i enlighet med detta 
kapitel; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG.

Or. en

Motivering

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a ”risk-based approach” of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of 
a) hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
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appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-

Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Urszula Krupa

Ändringsförslag 157
ARTIKEL 14, PUNKT 1, STYCKE 1

1. En kemikaliesäkerhetsbedömning skall 
göras och en kemikaliesäkerhetsrapport 
sammanställas för alla ämnen som omfattas 
av registreringsplikten i enlighet med detta 
kapitel om registranten tillverkar eller 
importerar ämnet i mängder om minst 10 ton
per år; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG.

1. En kemikaliesäkerhetsbedömning skall 
göras och en kemikaliesäkerhetsrapport 
sammanställas för alla ämnen som omfattas 
av registreringsplikten i enlighet med detta 
kapitel om registranten tillverkar eller 
importerar ämnet i mängder om minst 1 ton
per år; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG.

Or. en

Motivering

REACH bör inte vara en begravningsplats för data. Kemikaliesäkerhetsbedömningen är 
avgörande för ett riskbaserat system och riskhantering, helt enkelt genom att man 
rekommenderar för användarna hur de skall hantera ämnet på ett säkert sätt. 
Ändringsförslaget säkrar att riskhanteringen är tillgänglig för ämnen som överstiger 1 ton 
per år och att högriskämnen identifieras. Den relevanta delen av Europaparlamentets 
ändringsförslag 110 läggs fram på nytt. (Tzampazi + Hegyi & andra + Krupa)

Det behövs data för att garantera att man kan utföra en förenklad riskbedömning genom att 
bedöma kemikaliesäkerhetsrapporten. Den relevanta delen av Europaparlamentets 
ändringsförslag 110 läggs fram på nytt. (Wijkman m.fl.)

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 158
ARTIKEL 14, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

Denna punkt skall inte omfatta 
nanopartiklar. 

Or. en
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(Nytt ändringsförslag - artikel 62.2d i arbetsordningen - i syfte att beakta det ändrade 
yttrandet från SCENIHR av den 10 mars 2006)

Motivering

På grund av sin ytterst ringa storlek har nanopartiklar en mycket större ytareal i förhållande 
till sin massa än normala partiklar. Ytarealen avgör å sin sida reaktiviteten, som är av 
avgörande betydelse för att bedöma toxiciteten. Enligt SCENIHR kan fokuseringen på 
produktion uttryckt som massa och inte som partikelstorlek allvarligt underskatta 
nanopartiklarnas potentiella bidrag till den generella risk som ämnet medför. Därför bör 
tröskelnivåer för undantag från kravet på kemikaliesäkerhetsrapporter mot bakgrund av 
massa eller koncentration inte omfatta konstruerade nanopartiklar.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Cristina 
Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 159
ARTIKEL 14, PUNKT 2A (ny)

2a. En kemikaliesäkerhetsbedömning och 
en kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet 
med punkt 1 behöver inte göras för ämnen 
som klassificerats som farliga enligt 
direktiv 67/548/EEG eller ämnen av typen 
PBT (långlivad, bioackumulerbar och 
toxisk) eller vPvB (mycket långlivad och 
mycket bioackumulerbar), om dessa ämnen 
ingår i massiva beredningar som 
undantagits från märkning i enlighet med 
artikel 12.2 i direktiv 1999/45/EG och 
punkt 9.3 i bilaga VI till 
direktiv 67/548/EEG.

Or. en

Motivering

Återinför ändringsförslag 422 och 960 som antogs vid första behandlingen. The risk for 
human health or the environment from substances bound in massive preparations is very 
limited and, accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the 
obligation to perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the 
same conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.
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En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et 
avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations 
qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 160
ARTIKEL 14, PUNKT 4, INLEDNINGEN

4. Om tillverkaren eller importören som en 
följd av punkt 3 steg a–d drar slutsatsen att 
ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt enligt 
direktiv 67/548/EEG, eller om det bedöms 
vara ett PBT- eller vPvB-ämne, skall 
kemikaliesäkerhetsbedömningen även 
omfatta följande steg:

4. När det gäller nanopartiklar eller om 
tillverkaren eller importören som en följd av 
punkt 3 steg a–d drar slutsatsen att ämnet 
uppfyller kriterierna för att klassificeras som
farligt enligt direktiv 67/548/EEG, eller om 
det bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne, 
skall kemikaliesäkerhetsbedömningen även 
omfatta följande steg:

Or. en

(Nytt ändringsförslag - artikel 62.2d i arbetsordningen - i syfte att beakta det ändrade 
yttrandet från SCENIHR av den 10 mars 2006)

Motivering

SCENIHR konstaterar att de tester som normalt utförs för att fastställa toxicitet hos produkter 
eventuellt inte räcker för att spåra upp alla potentiellt negativa effekter av nanopartiklar, med 
tanke på de särskilda karaktärsdrag som påvisats för nanopartiklar och 
nanopartikelformuleringar. Därför är det inte lämpligt att man enbart förlitar sig på 
standardtest för att fastställa risker såsom en förutsättning för att utföra en 
exponeringsbedömning. En sådan bedömning bör göras för alla konstruerade nanopartiklar, 
oavsett resultaten av de standardtest som fastställer toxicitet.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 161
ARTIKEL 15

1. Verksamma ämnen och 
formuleringsämnen som tillverkas eller 
importeras enbart för att användas i 
växtskyddsmedel och som är upptagna 
antingen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG 
eller i förordning (EEG) nr 3600/92, 
förordning (EG) nr 703/2001, förordning 
(EG) nr 1490/2002 eller 
beslut 2003/565/EG, och alla ämnen för 
vilka ett kommissionsbeslut om 
dokumentationens fullständighet har fattats i 
enlighet med artikel 6 i 
direktiv 91/414/EEG, skall betraktas som 
registrerade och registreringen anses 
genomförd för tillverkning eller import för 
användning som växtskyddsprodukt och 
därför anses uppfylla kraven i kapitlen 1 och 
5 i denna avdelning.

1. Verksamma ämnen, i den mån som de 
tillverkas eller importeras för att användas i 
växtskyddsmedel och som är upptagna 
antingen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG 
eller i förordning (EEG) nr 3600/92, 
förordning (EG) nr 703/2001, förordning 
(EG) nr 1490/2002 eller 
beslut 2003/565/EG, och alla ämnen för 
vilka ett kommissionsbeslut om 
dokumentationens fullständighet har fattats i 
enlighet med artikel 6 i 
direktiv 91/414/EEG, och 
formuleringsämnen, i den mån som de 
tillverkas eller importeras för att användas i 
växtskyddsmedel som är tillåtna enligt 
direktiv 91/414/EEG, skall betraktas som 
registrerade och registreringen anses 
genomförd för tillverkning eller import för 
användning som växtskyddsprodukt och 
därför anses uppfylla kraven i kapitlen 1 och 
5 i denna avdelning.

2. Verksamma ämnen som, fram till det 
beslutsdatum som avses i artikel 16.2 andra 
stycket i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 
om utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden, tillverkas eller importeras 
enbart för att användas i biocidprodukter 
och som är upptagna antingen i bilaga I, IA 
eller IB till direktiv 98/8/EG eller i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 2032/2003 av den 4 november 2003 om 
andra fasen av det tioåriga arbetsprogram 
som avses i artikel 16.2 i direktiv 98/8/EG 
skall betraktas som registrerade och 
registreringen anses genomförd för 
tillverkning eller import för användning som 
biocidprodukt och därför anses uppfylla 
kraven i kapitlen 1 och 5 i denna avdelning.

2. Verksamma ämnen, i den mån som de, 
fram till det beslutsdatum som avses i 
artikel 16.2 andra stycket i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/8/EG av den 16 februari 1998 om 
utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden, tillverkas eller importeras för att 
användas i biocidprodukter och som är 
upptagna antingen i bilaga I, IA eller IB till 
direktiv 98/8/EG eller i kommissionens 
förordning (EG) nr 2032/2003 av den 4 
november 2003 om andra fasen av det 
tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 
16.2 i direktiv 98/8/EG skall betraktas som 
registrerade och registreringen anses 
genomförd för tillverkning eller import för 
användning som biocidprodukt och därför 
anses uppfylla kraven i kapitlen 1 och 5 
i denna avdelning.

Or. en
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Motivering

Genom detta ändringsförslag görs ett nödvändigt förtydligande till rådets gemensamma 
ståndpunkt. Ämnen bör betraktas som registrerade i den mån som det är fråga om 
användning som växtskyddsmedel eller biocid. Övriga användningar bör registreras. (Se 
ändringsförslag 466 som antogs vid första behandlingen och som utesluter ämnen i den mån 
som de används i växtskyddsmedel och biocider bland annat från avsnittet om registrering).

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 162
ARTIKEL 17, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Punkt 2 skall endast tillämpas på isolerade 
intermediärer som används på plats om 
tillverkaren bekräftar att ämnet endast 
tillverkas och används under strängt 
kontrollerade betingelser på så sätt att det 
med tekniska metoder är fullständigt 
inneslutet under hela sin livscykel. 
Begränsnings- och hanteringsteknik skall 
användas för att minimera utsläpp och den 
exponering ett sådant resulterar i.

3. Punkt 2 skall endast tillämpas på isolerade 
intermediärer som används på plats om 
tillverkaren bekräftar att ämnet endast 
tillverkas och används under strängt 
kontrollerade betingelser på så sätt att det 
med tekniska metoder är fullständigt 
inneslutet under hela sin livscykel eller att 
han har genomfört lämpliga 
riskhanteringsåtgärder som fastställts mot 
bakgrund av en bedömning av hälso- och 
miljöriskerna. Begränsnings- och 
hanteringsteknik skall användas för att 
minimera utsläpp och den exponering ett 
sådant resulterar i.

Or. fr

Motivering

Det är lika möjligt att hantera de risker som är förknippade med tillverkning eller användning 
genom strikt isolering som genom lämpliga riskhanteringsåtgärder, identifierade mot 
bakgrund av en bedömning av hälso- och miljöriskerna.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 163
ARTIKEL 19, PUNKT 2, LED C, STYCKE 1A (nytt)

Kemikaliemyndigheten skall bedöma denna 
förklaring och fatta ett beslut om huruvida 
den accepteras eller inte. Om den inte 
accepteras skall företaget uppmanas att 
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lämna in uppgifterna gemensamt.

Or. es

Motivering

I sin nuvarande ordalydelse är de kriterier som tillverkare och importörer får lägga fram som 
separat information mycket vaga och svåra att motivera och bedöma. Även om 
kemikaliemyndigheten i efterföljande artiklar åläggs ansvaret för att bedöma denna typ av 
motivering, anges det inte vilka åtgärder den skall vidta om motiveringen inte är adekvat.

Ändringsförslag från Amalia Sartori

Ändringsförslag 164
ARTIKEL 22, PUNKT 1, LED C

c) Ändring av de årliga eller totala mängder 
som registranten tillverkar eller importerar 
om detta leder till ett ändrat mängdintervall, 
inklusive upphörande av tillverkningen eller 
importen.

c) Ändring av de mängder som beräknas på 
grundval av de genomsnittliga 
produktionsvolymerna för de tre senaste 
åren som registranten tillverkar eller 
importerar om detta leder till ett ändrat 
mängdintervall, inklusive upphörande av 
tillverkningen eller importen.

Or. en

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Ändringsförslag 165
ARTIKEL 23

1. Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1 och 
artikel 21 skall inte tillämpas förrän den ...* 
på följande ämnen:

1. Artiklarna 5 och 6 och artikel 21 skall inte 
tillämpas förrän den ...* på följande ämnen:

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter den ...**, tillverkats 
i eller importerats till gemenskapen i 
mängder om minst 1 ton per år och 
tillverkare eller importör.

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter den ...**, tillverkats 
i eller importerats till gemenskapen i 
mängder om minst 1 ton per år och 
tillverkare eller importör.

b) Infasningsämnen som klassificeras som 
mycket toxiska för vattenlevande organismer 

b) Infasningsämnen som klassificeras som 
mycket toxiska för vattenlevande organismer 
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och som kan förorsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53) 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter den ...**, tillverkats 
i eller importerats till gemenskapen i 
mängder om minst 100 ton per år och 
tillverkare eller importör.

och som kan förorsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53) 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter den ...**, tillverkats 
i eller importerats till gemenskapen i 
mängder om minst 100 ton per år och 
tillverkare eller importör.

Infasningsämnen som, åtminstone en gång 
efter den ...*, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder om minst 
1 000 ton per år och tillverkare eller 
importör.

Infasningsämnen som, åtminstone en gång 
efter den ...*, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder om minst 
1 000 ton per år och tillverkare eller 
importör.

2. Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1 och 
artikel 21 skall inte tillämpas förrän den ...** 
på infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter den ...*, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder om 
minst 100 ton per år och tillverkare eller 
importör.

2. Artiklarna 5 och 6 och artikel 21 skall inte 
tillämpas förrän den ...** på 
infasningsämnen som, åtminstone en gång 
efter den ...*, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder om minst 
100 ton per år och tillverkare eller importör.

3. Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1 och 
artikel 21 skall inte tillämpas förrän den 
...*** på infasningsämnen som, åtminstone 
en gång efter den ...*, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder om 
minst 1 ton per år och tillverkare eller 
importör.

3. Artiklarna 5 och 6 och artikel 21 skall inte 
tillämpas förrän den ...*** på 
infasningsämnen som, åtminstone en gång 
efter den ...*, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder om minst 1 ton 
per år och tillverkare eller importör.

Or. en

Motivering

Återinför tidsfristerna i kommissionens ursprungliga förslag. Ändringsförslaget hör ihop med 
ändringsförslaget till artikel 7 från samma ledamot. (Roth-Behrendt)

Den ändring som föreslås för artikel 23 syftar till att skapa konsekvens med den föreslagna 
tidsfristen för genomförande av artikel 7 och strider inte mot principen om ett successivt 
ikraftträdande av REACH när det gäller infasningsämnen. (Krahmer)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 166
ARTIKEL 23, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1 och 
artikel 21 skall inte tillämpas förrän den ...* 

1. Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1, artikel 14, 
artiklarna 17 och 18 och artikel 21 skall inte 
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på följande ämnen: tillämpas förrän den ...* på följande ämnen:

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget lägger man till övergångsperioder för registrering av intermediärer 
och genomförande av kemikaliesäkerhetsbedömningar.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Urszula 
Krupa + Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 

Åsa Westlund

Ändringsförslag 167
ARTIKEL 23, PUNKT 2

2. Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1 och 
artikel 21 skall inte tillämpas förrän den ...** 
på infasningsämnen som, åtminstone en 
gång efter den ...*, tillverkats i eller 
importerats till gemenskapen i mängder om 
minst 100 ton per år och tillverkare eller 
importör.

2. Artiklarna 5 och 6, artikel 7.1 och 
artikel 21 skall inte tillämpas förrän den ...** 
på infasningsämnen som klassificeras som 
mycket giftiga för vattenlevande 
organismer och kan orsaka långtidseffekter 
i vattenmiljön (R50/53) enligt 
direktiv 67/548/EEG och som tillverkats i 
eller importerats till gemenskapen i 
mängder på 1 ton eller mer per år och 
tillverkare eller importör, eller på 
infasningsämnen som, åtminstone en gång 
efter den ...*, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder om minst 
100 ton per år och tillverkare eller importör.

Or. en

(Ändringsförslag 374 – första behandlingen)

Motivering

Ytterligare riskbaserad prioritering: ämnen - i mängder på under 100 ton – som är giftiga för 
vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön bör läggas till den 
andra registreringsfasen. I annat fall kommer det att ta upp till 11 år innan dessa farliga 
ämnen registreras. (Schlyter m.fl.)

Det här ändringsförslaget ökar den riskbaserade prioriteringen i registreringsförfarandet och 
förbättrar samstämmigheten med den befintliga lagstiftningen. Ändringsförslag 374 läggs 
fram på nytt. (Krupa + Tzampazi + Hegyi m.fl.)



AM\629993SV.doc 85/116 PE 378.589v01-00

SV

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 168
ARTIKEL 25, PUNKT -1 (ny)

-1. Tillverkarna eller importörerna skall 
dela den information som anges i 
artikel 10 a vi och vii och göra den 
tillgänglig i registreringssyfte, så att 
överlappande undersökningar undviks.
I fall då det inte krävs data från djurförsök 
och då
a) kostnaderna för att dela informationen 
skulle vara oproportionerligt höga,
b) uppgifterna inte är relevanta för det 
aktuella ämnet, eller
c) informationen utgör affärshemligheter 
och registranten med rätta anser sig lida 
ekonomisk skada på grund av kravet på att 
dela den aktuella informationen,
skall registranten till 
kemikaliemyndigheten lämna in en 
motivering till beslutet att inte dela hela 
informationen eller delar av den.
På begäran av en annan potentiell 
registrant och mot betalning av en avgift, 
skall kemikaliemyndigheten bedöma om en 
motivering är välgrundad. Små och 
medelstora företag skall endast betala en 
mindre avgift. Om kemikaliemyndigheten 
anser att en motivering inte är välgrundad 
skall den ursprungliga registranten inte 
fritas från skyldigheten att dela 
informationen, och kemikaliemyndighetens 
kostnader i samband med bedömningen av 
motiveringen skall då betalas av 
registranten. I dessa fall skall den erlagda 
avgiften återbetalas.
Det krävs inte någon motivering för att inte 
dela den fysiskalisk-kemiska information 
som specificeras i avsnitt 5 i bilagorna VII 
och VIII.

Or. en



PE 378.589v01-00 86/116 AM\629993SV.doc

SV

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 379 som antogs vid första behandlingen.

Ändringsförslaget skapar samstämmighet med artikel 11.3 i den gemensamma ståndpunkten. 
Detta ändringsförslag syftar till att göra kostnaderna för att dela information mer praktiska. 
Skyldigheten att dela information kvarstår om inte bördan blir orimlig för de berörda 
parterna.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 169
ARTIKEL 25, PUNKT 3

3. Alla rapportsammanfattningar eller 
fylliga rapportsammanfattningar som 
tillhandahållits i samband med en 
registrering enligt denna förordning minst 
tio år tidigare, kan användas i 
registreringssyfte av en annan tillverkare 
eller importör.

3. Alla sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar som avser tester 
med eller utan djurförsök och som 
tillhandahållits i samband med en 
registrering enligt denna förordning minst 
15 år tidigare, får av kemikaliemyndigheten 
ställas till förfogande för andra registranter 
eller potentiella registranter.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 383 som antogs vid första behandlingen.

Gör REACH-förordningen förenlig med andra EU-förordningar (som förordningen om 
biocidprodukter).

Ändringsförslag från Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 170
ARTIKEL 25A (ny)

Artikel 25a
1. Om en tillverkare eller en importör av ett 
ämne som sådant eller ingående i en 
beredning inte har för avsikt att lämna in 
en ansökan om registrering av ett ämne, 
skall kemikaliemyndigheten och 
nedströmsanvändarna underrättas om 
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detta.
2. Den anmälan som avses i punkt 1 skall 
läggas fram senast
a) 12 månader innan tidsfristen enligt 
artikel 23.1 löper ut när det gäller 
infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år,
b) 24 månader innan tidsfristen enligt 
artikel 23.2 löper ut när det gäller 
infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 100 ton eller mer 
per år,
c) 36 månader innan tidsfristen enligt 
artikel 23.3 löper ut när det gäller 
infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 ton eller mer 
per år.
3. Om en tillverkare eller en importör inte 
lämnat in en anmälan till
kemikaliemyndigheten eller sina 
nedströmsanvändare om sin avsikt att inte 
registrera ett ämne, skall han eller hon 
lämna in en ansökan om registrering för 
detta ämne.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skydda nedströmsanvändarna mot risker som härrör från icke 
registrerad användning av ett ämne. (Ändringsförslag 121 från första behandlingen.) 
(Foglietta & Poli Bortone)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 171
ARTIKEL 27, PUNKT 1

1. För ämnen som redan registrerats mindre 
än tio år tidigare enligt vad som anges i 
artikel 26.3, gäller att den potentiella 
registranten

1. Om ett ämne tidigare registrerats mindre 
än 15 år tidigare skall den potentiella 
registranten be tidigare registranter om den 
information som behövs enligt artikel 10 a vi 
och vii för registreringen.
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a) skall begära, i fråga om information som 
rör försök på ryggradsdjur, och
b) får begära, i fråga om information som 
inte rör försök på ryggradsdjur,
att den eller de tidigare registranterna 
lämnar den information som behövs enligt 
artikel 10 a vi och vii för registreringen.

Or. en

Motivering

Gör REACH-förordningen förenlig med andra EU-förordningar (som förordningen om 
biocidprodukter). Enligt direktiv 67/548/EG om nya ämnen omfattas dyra undersökningar till 
och med av ett obegränsat immaterialrättsligt skydd.

Ändringsförslag från Lena Ek + Amalia Sartori

Ändringsförslag 172
ARTIKEL 27, PUNKT 5A (ny)

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

Or. en

Motivering

Registranter som inte betalar bör inte ha rätt att registrera ämnen. Ändringsförslaget är 
identiskt med ändringsförslag 135 från första behandlingen. (Ek)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 173
ARTIKEL 27, PUNKT 6

6. Inom en månad efter det att den 
information som avses i punkt 5 har 
mottagits skall kemikaliemyndigheten 

6. Den tidigare registranten skall från det 
att den information som avses i punkt 5 har 
mottagits ha en månad på sig att meddela
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tillåta den potentiella registranten att 
hänvisa till den information som han 
begärt i sitt registreringsunderlag. Om den 
eller de tidigare registranterna låter den 
potentiella registranten få tillgång till den 
fullständiga undersökningsrapporten skall 
de kunna kräva att den potentiella
registranten delar kostnaderna med dem, 
och denna fordran skall på begäran kunna 
verkställas av nationell domstol.

den potentiella registranten och 
kemikaliemyndigheten sina kostnader för 
den berörda undersökningen. 
Kemikaliemyndigheten skall på den 
potentiella registrantens begäran fatta 
beslut om att ställa sammanfattningarna 
eller de fylliga rapportsammanfattningarna 
av de berörda undersökningarna eller 
resultatet av dem till den potentiella 
registrantens förfogande, så snart den har 
erhållit bevis för att denne har betalat en 
del av de kostnader som den tidigare 
registranten redovisat och som beräknats i 
enlighet med de riktlinjer för delning av 
kostnader som kemikaliemyndigheten 
antagit i enlighet med artikel 76.3f.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag skyddar immaterialrättigheterna för den som äger informationen. Om
denne och den som begär informationen inte kan enas bör delning av kostnaderna grundas på 
kemikaliemyndighetens riktlinjer.

Ändringsförslag från Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 174
ARTIKEL 28, PUNKT 1, LED DA OCH DB (nya)

da) En kort allmän beskrivning av 
identifierade användningar; åtminstone 
preliminär information om de 
användnings- och exponeringskategorier 
som anges i avsnitt 6 i bilaga IV. 
db) Förteckningen över de användningar 
som den potentiella registranten ämnar 
understödja genom registreringen.

Or. en
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(Återinför ändringsförslag 139 och 368 som antogs vid första behandlingen)

Motivering

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from första 
behandlingen amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta & Poli Bortone)

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 175
ARTIKEL 28, PUNKT 1, LED DA (nytt)

da) En kort allmän beskrivning av 
identifierade användningar; åtminstone 
preliminär information om de 
användnings- och exponeringskategorier 
som anges i avsnitt 6 i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 368 som antogs vid första behandlingen. 

Enligt REACH begär nedströmsanvändarna information om ett ämne som de använder i sina 
beredningar, t.ex. vem som skall registrera ett visst ämne, när det kommer att registreras och 
vilka icke konfidentiella användningar som identifieras. Om nedströmsanvändaren inte har 
tillgång till alla dessa uppgifter eller får tillgång till dem mycket sent, kan han konfronteras 
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med ”icke-registrering” eller ”icke identifierad användning”, och därmed har han allt för 
litet tid för att få sin leverantör att ompröva registreringen eller lägga till ytterligare en 
identifierad användning i syfte att ändra formuleringen och få konsumenterna att godkänna 
den.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 176
ARTIKEL 28, PUNKT 3A (ny)

3a. Kemikaliemyndigheten skall
a) senast en månad efter utgången av de 
tidsfrister som avses i punkt 2, via Internet 
offentliggöra en förteckning över de ämnen 
som förhandsregistrerats i enlighet med 
den punkten; förteckningen skall endast 
innefatta ämnenas namn, inklusive deras 
Einecs- och CAS-nummer om dessa finns 
tillgängliga,
b) om samma ämne redan registrerats 
mindre än 10 år tidigare, underrätta den 
potentiella registranten om tidigare 
registranters namn och adress och om 
relevanta sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar av försök som de 
redan tillhandahållit.
De tillgängliga studierna skall utnyttjas 
gemensamt med den potentiella 
registranten.

Or. en

Motivering

Återinför ändringsförslag 142 från första behandlingen.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 177
ARTIKEL 28, PUNKT 5

5. Kemikaliemyndigheten skall senast 
den ...*, på sin webbplats offentliggöra en 
förteckning över de ämnen som avses i 

5. Kemikaliemyndigheten skall föra ett 
ämnesregister över de uppgifter som anges 
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punkt 1 a och d. Förteckningen skall 
innefatta endast ämnesnamnen, med 
Einecs- och CAS-nummer i förekommande 
fall, samt andra identitetskoder.

i artikel 28.1.

5a. Kemikaliemyndigheten skall 
offentliggöra registret över ämnena på sin 
webbsida inom en månad efter det att 
tidsfristen för anmälan enligt artikel 28.2 
har löpt ut. Följande uppgifter skall ingå:
a) Ämnets och, i tillämpliga fall, 
ämnesgruppens namn, inbegripet Einecs-
och CAS-nummer om dessa finns 
tillgängliga.
b) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress eller, i tillämpliga fall, namn-
och adressuppgifter för den person som 
företräder denne i enlighet med artikel 4, 
vilket specificeras i avsnitt 1 i bilaga VI.
c) En allmän beskrivning av identifierade 
användningar; åtminstone preliminär 
information om användning och 
exponering i enlighet med artikel 28.1 e 
och f. 
d) Det första slutdatumet för registrering av 
varje ämne i enlighet med artikel 23.

* 19 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Detta är nödvändigt för att nedströmsanvändarna skall få tillgång till adekvat information 
före registreringen och därmed kunna uppfylla sina skyldigheter enligt REACH i tid. Mindre 
omformulering av ändringsförslag 371 från första behandlingen, med hänsyn tagen till 
förtydligandet att rådet bör göra registret tillgängligt.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 178
ARTIKEL 28, PUNKT 5

5. Kemikaliemyndigheten skall senast den 
...*, på sin webbplats offentliggöra en 
förteckning över de ämnen som avses i 
punkt 1 a och d. Förteckningen skall 

5. Kemikaliemyndigheten skall föra ett 
ämnesregister över de uppgifter som anges 
i artikel 28.1.
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innefatta endast ämnesnamnen, med 
Einecs- och CAS-nummer i förekommande 
fall, samt andra identitetskoder.

5a. Kemikaliemyndigheten skall 
offentliggöra registret över alla 
förhandsregistrerade ämnen inom en 
månad efter det att tidsfristen för anmälan 
enligt artikel 28.2 har löpt ut. Följande 
uppgifter skall ingå:
a) Ämnets och, i tillämpliga fall, 
ämnesgruppens namn, inbegripet Einecs-
och CAS-nummer om dessa finns 
tillgängliga.
b) Tillverkarens eller importörens namn 
och adress eller, i tillämpliga fall, namn-
och adressuppgifter för den person som 
företräder denne i enlighet med artikel 4, 
vilket specificeras i avsnitt 1 i bilaga VI.
c) En allmän beskrivning av identifierade 
användningar; åtminstone preliminär 
information om användning och 
exponering i enlighet med artikel 28.1 e 
och f. 
d) Det första slutdatumet för registrering av 
varje ämne i enlighet med artikel 23.

* 19 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Motsvarar ändringsförslag 371 som antogs vid första behandlingen. 

Enligt REACH begär nedströmsanvändaren tillgång till lämplig information före 
registreringen för att få sin leverantör att ompröva registreringen eller lägga till ytterligare 
en identifierad användning såvida leverantören inte har förhandsregistrerat ämnet för en viss 
användning.

Ändringsförslag från Amalia Sartori + Chris Davies

Ändringsförslag 179
ARTIKEL 28, PUNKT 5, STYCKE 1A (nytt)

Om samma ämne redan registrerats mindre 
än tio år tidigare, underrätta den 
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potentiella registranten om tidigare 
registranters namn och adress och om 
relevanta sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar av försök som de 
redan tillhandahållit. De tillgängliga 
studierna skall utnyttjas gemensamt med 
den potentiella registranten.

Or. en

Motivering

Framgång för ändringsförslag 142 under den första behandlingen som säkrar liberalisering 
av undersökningsuppgifter efter 10 år. Det här ger företagen tillräckligt med tid för att 
gottgöra sina investeringar och små och medelstora företag tillgång till uppgifter de behöver 
för att överleva.(Davies)

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Ändringsförslag 180
ARTIKEL 28, PUNKT 5

5. Kemikaliemyndigheten skall senast 
den ...*, på sin webbplats offentliggöra en 
förteckning över de ämnen som avses i 
punkt 1 a och d. Förteckningen skall 
innefatta endast ämnesnamnen, med Einecs-
och CAS-nummer i förekommande fall, 
samt andra identitetskoder.

5. Kemikaliemyndigheten skall senast 
den ...*, på sin webbplats offentliggöra en 
förteckning över de ämnen som avses i 
punkt 1 a och d. Förteckningen skall 
innefatta endast ämnesnamnen, med Einecs-
och CAS-nummer i förekommande fall, 
samt andra identitetskoder och den 
information som tillhandahålls enligt 
artikel 28.1 a och 28.4 a och, i tillämpliga 
fall, ämnesgruppens namn.

Or. en

(Ändringsförslag 371 relevant del – första behandlingen)

Motivering

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the chemical 
group to which a substance belongs as well as existing data from animal tests and other 
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information that could prevent animal experimentation should be published as early as 
possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly 
SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels & Wijkman)

Ändringsförslag från Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 181
ARTIKEL 28, PUNKT 5A (ny)

5a. Kemikaliemyndigheten skall senast 
den ...*, på sin webbplats offentliggöra en 
förteckning över infasningsämnen som 
redan registrerats utan 
förhandsregistrering. Förteckningen skall 
innefatta ämnesnamnen, med Einecs- och 
CAS-nummer i förekommande fall, samt 
andra identitetskoder, och, i tillämpliga 
fall, ämnesgruppens namn.
* 19 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. 
(Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in substances 
that have been registered without pre-registration, and the chemical group to which such 
substances belong should also be published as early as possible to ensure data sharing and, 
where applicable, read-across from the grouping of substances in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 182
ARTIKEL 28A (ny)

Artikel 28a
Ämnesregister
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1. Kemikaliemyndigheten skall föra ett 
ämnesregister över de uppgifter som anges 
i artikel 28.
2. Kemikaliemyndigheten skall 
offentliggöra samtliga förhandsregistrerade 
ämnen inom en månad efter det att 
tidsfristen för anmälan enligt artikel 28.2 
har löpt ut. Följande uppgifter skall ingå:
a) Ämnets och, i tillämpliga fall, 
ämnesgruppens namn, inbegripet Einecs-
och CAS-nummer om dessa finns 
tillgängliga.
b) I tillämpliga fall, namnet på tillverkaren, 
importörens eller den tredje partens 
företrädare, i den mån det finns ett 
samtycke i enlighet med artikel 28.1 ba.
c) En allmän beskrivning av identifierade 
användningar; minst preliminär 
information om användning och 
exponering i enlighet med artikel 28.1 ca. 
d) Det första slutdatumet för registrering av 
varje ämne i enlighet med artikel 23.
3. Kemikaliemyndigheten skall 
offentliggöra ämnets och, i tillämpliga fall, 
ämnesgruppens namn, inbegripet Einecs-
och CAS-nummer om dessa finns 
tillgängliga, beträffande det ämne för vilket 
det har begärts en efterhandsanmälan; 
offentliggörandet skall ske omedelbart efter 
det att en sådan begäran har inkommit.
4. Kemikaliemyndigheten skall, inom en 
månad efter det att tidsfristen för 
efterhandsanmälan enligt artikel 28.2 har 
löpt ut, uppdatera ämnesregistret så att det 
innehåller de ämnen för vilka det gjorts 
sena förhandsregistreringar.
5. Kemikaliemyndigheten skall tillsammans 
med offentliggörandet av ämnesregistret i 
enlighet med punkterna 1 och 4, 
offentliggöra en begäran till alla som 
innehar undersökningar om ryggradsdjur 
som inte är allmänt tillgängliga att ange 
huruvida sådana studier finns tillgängliga.
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6. Alla som innehar sådana 
undersökningar kan lämna upplysningar 
om huruvida de finns tillgängliga till 
kemikaliemyndigheten inom sex månader 
efter offentliggörandet av ämnesregistret i 
enlighet med punkt 4; 
kemikaliemyndigheten skall införa dessa 
uppgifter i databasen i enlighet med 
artikel 28.5. Sådana studier skall användas 
i enlighet med artikel 30.

Or. en

(Återinförande av delar av ändringsförslag 371 som antogs vid första behandlingen)

Motivering

En nedströmsanvändare behöver känna till följande om ett ämne som han eller hon använder 
i sina beredningar: 

• huruvida ämnet kommer att registreras, 
• vem som kommer att registrera ämnet, 
• när registreringen kommer att ske, 
• vilka användningar som identifierats

Om nedströmsanvändaren inte har tillgång till alla dessa data eller får tillgång till dem i ett 
väldigt sent skede kan han eller hon konfronteras med ett ämne som inte är registrerat eller 
med en icke-identifierad användning, och tidsramen blir då för kort för att leverantören i 
fråga skall hinna ompröva registreringen eller identifieringen av användningen eller ta itu 
med en omformulering (utan det oregistrerade ämnet).

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + Richard Seeber

Ändringsförslag 183
ARTIKEL 29, PUNKT 1

1. Alla tillverkare och importörer som har 
lämnat information om samma 
infasningsämne till kemikaliemyndigheten i 
enlighet med artikel 28 skall delta i ett forum 
för informationsutbyte om ämnen (nedan 
kallat ”forumet”).

1. Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som har lämnat 
information om samma infasningsämne till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 28 skall delta i ett forum för 
informationsutbyte om ämnen (nedan kallat 
”forumet”).

Or. en
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Motivering

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that 
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28 Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ändringsförslag 184
ARTIKEL 29, PUNKT 1

1. Alla tillverkare och importörer som har 
lämnat information om samma 
infasningsämne till kemikaliemyndigheten i 
enlighet med artikel 28 skall delta i ett forum 
för informationsutbyte om ämnen (nedan 
kallat ”forumet”).

1. Alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som har lämnat 
information om samma infasningsämne till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 28 skall delta i ett forum för 
informationsutbyte om ämnen (nedan kallat 
”forumet”).

Or. fr

Motivering

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

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

Ändringsförslag 185
ARTIKEL 30, PUNKT 1, STYCKE 1



AM\629993SV.doc 99/116 PE 378.589v01-00

SV

1. Innan testning utförs för att uppfylla de 
informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning tillgänglig genom att 
kommunicera inom forumet. Om en relevant 
undersökning som omfattar försök på 
ryggradsdjur är tillgänglig inom forumet, 
skall en deltagare i forumet senast den ...**

begära att få ta del av den undersökningen. 
Om en relevant undersökning som inte 
omfattar försök på ryggradsdjur är 
tillgänglig inom forumet, får en deltagare i 
forumet senast den ...** begära att få ta del av 
den undersökningen.

1. Innan testning utförs för att uppfylla de 
informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning tillgänglig genom att 
kommunicera inom forumet och rådfråga de 
förteckningar som byrån offentliggör i 
enlighet med artikel 28.5 och 28.5 a. Om en 
relevant undersökning som omfattar försök 
på ryggradsdjur är tillgänglig inom forumet, 
skall en deltagare i forumet senast den ...**

begära att få ta del av den undersökningen. 
Om en relevant undersökning som inte 
omfattar försök på ryggradsdjur är 
tillgänglig inom forumet, får en deltagare i 
forumet senast den ...** begära att få ta del av 
den undersökningen.

Or. en

(Ändrat återinförande av kommissionens text)

Motivering

Förknippat med ändringen av artikel 28.5 och 28.5 a. För att förhindra överlappning i 
samband med djurförsök och spara på industrins kostnader, särskilt de små och medelstora 
företagens, bör man kräva att forumen för informationsutbyte konsulterar de förteckningar 
som byrån offentliggör för att garantera att data utnyttjas gemensamt och, där det är 
tillrådligt, genom tillvägagångssättet ”read-across” i samband med grupperingar av ämnen.

Ändringsförslag från Lena Ek + Amalia Sartori

Ändringsförslag 186
ARTIKEL 30, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Innan testning utförs för att uppfylla de 
informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning tillgänglig genom att 
kommunicera inom forumet. Om en relevant 
undersökning som omfattar försök på 
ryggradsdjur är tillgänglig inom forumet, 
skall en deltagare i forumet senast den ...**

begära att få ta del av den undersökningen. 
Om en relevant undersökning som inte 

1. Innan testning utförs för att uppfylla de 
informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning tillgänglig genom att 
kommunicera inom forumet. Om en relevant 
undersökning som omfattar försök är 
tillgänglig inom forumet, skall en deltagare i 
forumet senast den ...** begära att få ta del av 
den undersökningen. 
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omfattar försök på ryggradsdjur är 
tillgänglig inom forumet, får en deltagare i 
forumet senast den ...** begära att få ta del 
av den undersökningen.

Or. en

Motivering

Alla undersökningar (på ryggradsdjur och icke-ryggradsdjur) bör utnyttjas gemensamt. 
Identisk med första behandlingens ändringsförslag 149.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 187
ARTIKEL 30, PUNKT 1

1. Innan testning utförs för att uppfylla de 
informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning tillgänglig genom att 
kommunicera inom forumet. Om en relevant 
undersökning som omfattar försök på 
ryggradsdjur är tillgänglig inom forumet, 
skall en deltagare i forumet senast den ...**
begära att få ta del av den undersökningen. 
Om en relevant undersökning som inte 
omfattar försök på ryggradsdjur är 
tillgänglig inom forumet, får en deltagare i 
forumet senast den ...** begära att få ta del 
av den undersökningen.

1. Innan testning utförs för att uppfylla de 
informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning tillgänglig genom att 
kommunicera inom forumet. Om en relevant 
undersökning som omfattar försök på 
ryggradsdjur är tillgänglig inom forumet, 
skall en deltagare i forumet begära att få ta 
del av den undersökningen. Om en relevant 
undersökning som inte omfattar försök på 
ryggradsdjur är tillgänglig inom forumet, får 
en deltagare i forumet begära att få ta del av 
den undersökningen.

Inom två veckor från begäran skall 
undersökningens ägare ge den deltagare som 
begär att få ta del av undersökningen styrkta 
uppgifter om sina kostnader för 
undersökningen. En eller flera deltagare och 
ägaren skall göra sitt bästa för att se till att 
kostnaderna för gemensamt utnyttjande av 
informationen bestäms på ett rättvist, öppet 
och icke diskriminerande sätt. Detta kan 
underlättas genom att man följer eventuell 
vägledning för kostnadsdelning som utgår 
från dessa principer och som antagits av 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 76.2 f. Om de inte lyckas nå en 

Inom en månad från begäran skall 
undersökningens ägare ge den deltagare som 
begär att få ta del av undersökningen styrkta 
uppgifter om sina kostnader för 
undersökningen. En eller flera deltagare och 
ägaren skall göra sitt bästa för att se till att 
kostnaderna för gemensamt utnyttjande av 
informationen bestäms på ett rättvist, öppet 
och icke diskriminerande sätt. Detta kan 
underlättas genom att man följer eventuell 
vägledning för kostnadsdelning som utgår 
från dessa principer och som antagits av 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 76.2 f. Om de inte lyckas nå en 
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överenskommelse skall kostnaderna delas 
lika. Ägaren skall ge tillåtelse att hänvisa till 
den fullständiga undersökningsrapporten i 
registreringssyfte inom två veckor efter det 
att betalningen erlagts. Registranterna 
behöver bara bidra till kostnaderna för den 
information som de är skyldiga att lämna för 
att uppfylla sina registreringskrav.

överenskommelse skall kostnaderna delas 
lika. Ägaren skall ge tillåtelse att hänvisa till 
den fullständiga undersökningsrapporten i 
registreringssyfte inom två veckor efter det 
att betalningen erlagts. Registranterna 
behöver bara bidra till kostnaderna för den 
information som de är skyldiga att lämna för 
att uppfylla sina registreringskrav.

** 20 månader efter det att denna
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Företag och andra berörda parter har inte möjlighet att inom två månader efter 
offentliggörandet av förteckningen över förhandsregistrerade ämnen efterlysa relevanta 
undersökningar av alla andra deltagare i informationsforumet. Beslut om infasningsämnen 
som rör eventuella undersökningar tas endast efter det att tidsfristen för registreringen av 
ämnet har löpt ut. Det är därför inte nödvändigt att fastställa en tidsgräns.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 188
ARTIKEL 30, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Innan testning utförs för att uppfylla de 
informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning tillgänglig genom att 
kommunicera inom forumet. Om en relevant 
undersökning som omfattar försök på 
ryggradsdjur är tillgänglig inom forumet, 
skall en deltagare i forumet senast den ...** 
begära att få ta del av den undersökningen. 
Om en relevant undersökning som inte 
omfattar försök på ryggradsdjur är 
tillgänglig inom forumet, får en deltagare i 
forumet senast den ...** begära att få ta del 
av den undersökningen.

1. Innan testning utförs för att uppfylla de 
informationskrav som gäller för 
registreringen skall deltagare i forumet ta 
reda på om det redan finns någon relevant 
undersökning tillgänglig genom att 
kommunicera inom forumet och rådfråga de 
förteckningar som byrån offentliggör i 
enlighet med artikel 28.5 och 28.5 a. Om en 
relevant undersökning som omfattar försök 
på ryggradsdjur är tillgänglig inom forumet, 
skall en deltagare i forumet senast den ...** 
begära att få ta del av den undersökningen. 
Om en relevant undersökning som inte 
omfattar försök på ryggradsdjur är 
tillgänglig inom forumet, får en deltagare i 
forumet senast den ...** begära att få ta del 
av den undersökningen.

Or. en
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Motivering

För att minska överlappning av djurförsök. Förknippat med ändringarna av artikel 28.5 och 
28.5 a.

Ändringsförslag från Amalia Sartori + Lena Ek

Ändringsförslag 189
ARTIKEL 30, PUNKT 1A (ny)

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

Or. en

Motivering

Kravet stärker principen om att det gemensamma utnyttjandet av uppgifter är obligatoriskt. 
Identisk med första behandlingens ändringsförslag 151. (Ek)

Ändringsförslag från Amalia Sartori + Lena Ek

Ändringsförslag 190
ARTIKEL 30, PUNKT 1B (ny)

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

Or. en

Motivering

Registranter som inte betalar bör inte ha registreringsrätt. Identisk med första behandlingens 
ändringsförslag 152. (Ek)

Ändringsförslag från Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Ändringsförslag 191
ARTIKEL 30, PUNKT 2
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2. Om en relevant undersökning som 
omfattar test inte är tillgänglig inom forumet
skall bara en undersökning göras per 
informationskrav inom varje forum av en av 
dess deltagare som agerar på de andras 
vägnar. De skall vidta alla rimliga åtgärder 
för att nå en överenskommelse inom en frist 
som fastställs av kemikaliemyndigheten om 
vem som skall utföra undersökningen på de 
andra deltagarnas vägnar och för att lämna 
en sammanfattning eller fyllig 
rapportsammanfattning till 
kemikaliemyndigheten. Om ingen 
överenskommelse nås skall 
kemikaliemyndigheten ange vilken 
registrant eller nedströmsanvändare som 
skall genomföra testet. Alla deltagare i ett 
forum som begär en undersökning skall 
bidra till kostnaderna för utarbetandet av 
undersökningen med den andel som 
motsvarar antalet deltagande potentiella 
registranter. De deltagare som inte genomför 
undersökningen själva skall ha rätt att motta 
den fullständiga undersökningsrapporten 
inom två veckor efter det att den deltagare 
som genomförde undersökningen erhållit 
betalning.

2. Om en relevant undersökning som 
omfattar test inte är tillgänglig skall bara en 
undersökning göras per informationskrav 
inom varje forum av en av dess deltagare 
som agerar på de andras vägnar. De skall 
vidta alla rimliga åtgärder för att nå en 
överenskommelse inom en frist som 
fastställs av kemikaliemyndigheten om vem 
som skall utföra undersökningen på de andra 
deltagarnas vägnar och för att lämna en 
sammanfattning eller fyllig 
rapportsammanfattning till 
kemikaliemyndigheten. Om ingen 
överenskommelse nås skall 
kemikaliemyndigheten ange vilken 
registrant eller nedströmsanvändare som 
skall genomföra testet. Alla deltagare i ett 
forum som begär en undersökning skall 
bidra till kostnaderna för utarbetandet av 
undersökningen med den andel som 
motsvarar antalet deltagande potentiella 
registranter. De deltagare som inte genomför 
undersökningen själva skall ha rätt att motta 
den fullständiga undersökningsrapporten 
inom två veckor efter det att den deltagare 
som genomförde undersökningen erhållit 
betalning.

Or. en

Motivering

Förknippat med ändringen av artikel 30.1 (Brepoels & Wijkman).

För att minska överlappning av djurförsök. Förknippat till ändringsförslaget avseende 
artikel 30.1(Davies). 

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 192
ARTIKEL 32, PUNKT 4

4. Alla producenter eller importörer av en 
vara som innehåller ett ämne vilket uppfyller 
kriterierna i artikel 56 och identifieras enligt 
artikel 58.1 i en koncentration över 

4. Alla producenter eller importörer av en 
vara som innehåller ett ämne vilket uppfyller 
kriterierna i artikel 56 och identifieras enligt 
artikel 58.1 i en koncentration över 
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0,1 viktprocent skall tillhandahålla 
mottagaren av varan tillräcklig information, 
med åtminstone ämnets namn, så att varan 
kan användas på ett säkert sätt. Denna 
skyldighet skall även gälla för alla mottagare 
av varor i distributionskedjan.

0,1 viktprocent av en homogen del av en 
vara skall tillhandahålla mottagaren av 
varan tillräcklig information, med 
åtminstone ämnets namn, så att varan kan 
användas på ett säkert sätt. Denna skyldighet 
skall även gälla för alla mottagare av varor i 
distributionskedjan.

Or. en

Motivering

Det här klargör hur tröskeln om 0,1 viktprocent skall tolkas, i analogi med motsvarande del
av ändringsförslag xx avseende artikel 7.2 b.

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos

Ändringsförslag 193
ARTIKEL 33A (ny)

Artikel 33a
1. Tillverkare eller importörer av ett ämne 
förtecknat i bilaga XIII eller en beredning 
eller en vara som innehåller detta ämne 
skall, på nedströmsanvändarens begäran 
och i den omfattning som rimligen kan 
begäras, tillhandahålla den information 
som är nödvändig för en bedömning av 
ämnets inverkan på människors hälsa eller 
miljön med avseende på de hanteringar och 
användningar som angivits i denna 
begäran.
2. De informationskrav som anges i punkt 1 
ovan skall på motsvarande sätt tillämpas på 
de uppåt i distributionskedjan.
3. Nedströmsanvändare som till en vara 
tillsätter ett ämne eller en beredning för 
vilket eller vilken ett säkerhetsdatablad 
krävs och de personer som därefter 
hanterar eller ytterligare bearbetar varan, 
skall vidarebefordra säkerhetsdatabladet 
till alla mottagare av varan eller derivat 
därav. Konsumenter skall inte räknas som 
mottagare.
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Konsumenterna skall ha rätt att be 
tillverkaren eller importören om 
information om ämnena i en vara som 
denne tillverkat eller importerat.
Tillverkare och importörer skall på 
begäran och inom 30 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

Motivering

Den här artikeln behövs för att garantera att nedströmsanvändare eller konsumenter får 
tillgång till nödvändig information om ämnen, eller varor som innehåller ett sådant ämne. 
Det är först när informationen gjorts tillgänglig som det blir möjligt att bedöma vilka effekter 
ämnet har på människors hälsa eller miljön med respekt för den verksamhet och de 
användningar som indikeras. Ändringsförslag 366 från första behandlingen. 

Ändringsförslag från Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos

Ändringsförslag 194
ARTIKEL 33A (ny)

Artikel 33a
1. En leverantör som till en vara tillsätter 
ett ämne eller en beredning och alla som 
därefter hanterar eller ytterligare bearbetar 
varan i fråga skall på begäran, och utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 32.4, 
vidarebefordra följande information till 
alla mottagare av varan i fråga. Samma 
skyldighet gäller den som importerar en 
vara.
i) säkerhetsdatablad i enlighet med 
artikel 31, och/eller
ii) all relevant information som omfattas av 
artikel 32.1 och som utgör ett minimum.
2. Tillverkare eller importörer av ett ämne 
skall på begäran tillhandahålla 
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konsumenterna information om de ämnen 
som ingår i en vara som de har tillverkat 
eller importerat.
Tillverkare och importörer skall på 
begäran och inom 30 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

Motivering

Ändringsförslag 166 och 366 från första behandlingen. 

Ändringsförslag från Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Ändringsförslag 195
ARTIKEL 33A (ny)

Artikel 33a
1. En leverantör som till en vara tillsätter 
ett ämne eller en beredning och alla som 
därefter hanterar eller ytterligare bearbetar 
varan i fråga skall på begäran, och utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 32.4, 
vidarebefordra följande information till 
alla mottagare av varan i fråga. Samma 
skyldighet gäller den som importerar en 
vara.
i) säkerhetsdatablad i enlighet med 
artikel 31, och/eller
ii) all relevant information som omfattas av 
artikel 32.1 och som utgör ett minimum.
2. Tillverkare eller importörer av ett ämne 
skall på begäran tillhandahålla 
konsumenterna information om de ämnen 
som ingår i en vara som de har tillverkat 
eller importerat.
Tillverkare och importörer skall på 
begäran och inom 30 arbetsdagar 
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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

Motivering

Tillverkare, återförsäljare och konsumenter bör ha möjlighet att ta reda på huruvida ett 
specifikt ämne ingår i en vara. Informationen kommer enbart att tillhandahållas på begäran, 
vilket gör processen enkel och hanterlig.

Det här kommer inte att medföra någon som helst extra börda för systemet eftersom 
återförsäljare och konsumenter endast kommer att ha rätt att begära information som redan 
genereras inom ramen för REACH.

Ändringsförslaget är en förbättrad version av kompromisspaketet om tillgång till 
information/öppenhet som majoriteten av de politiska grupperna har enats om 
(ändringsförslag 366).

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 196
ARTIKEL 36, PUNKT 3

3. För registrerade ämnen skall tillverkaren, 
importören eller nedströmsanvändaren 
fullgöra skyldigheterna i artikel 14 antingen 
före nästa leverans av ämnet som sådant 
eller i en beredning till den 
nedströmsanvändare som gjort den begäran 
som avses i punkt 2 i denna artikel, under 
förutsättning att begäran gjordes minst en 
månad före leveransen, eller inom en månad 
efter begäran, beroende på vilket som 
infaller senare.

3. För registrerade ämnen skall tillverkaren, 
importören eller nedströmsanvändaren 
fullgöra skyldigheterna i artikel 14 antingen 
före nästa leverans av ämnet som sådant 
eller i en beredning till den 
nedströmsanvändare som gjort den begäran 
som avses i punkt 2 i denna artikel, under 
förutsättning att användningen främjas och 
under förutsättning att begäran gjordes minst 
en månad före leveransen, eller inom en 
månad efter begäran, beroende på vilket som 
infaller senare.

För infasningsämnen skall tillverkaren, 
importören eller nedströmsanvändaren 
tillgodose denna begäran och uppfylla 
kraven i artikel 14 inom den relevanta 
tidsfrist som anges i artikel 23, under 
förutsättning att nedströmsanvändaren gör 
denna begäran minst tolv månader innan den 

För infasningsämnen skall tillverkaren, 
importören eller nedströmsanvändaren 
tillgodose denna begäran och uppfylla 
kraven i artikel 14 inom den relevanta 
tidsfrist som anges i artikel 23, under 
förutsättning att användningen främjas och 
under förutsättning att nedströmsanvändaren 
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aktuella tidsfristen löper ut. gör denna begäran minst tolv månader innan 
den aktuella tidsfristen löper ut.

Or. en

Motivering

Tillverkare eller leverantörer behöver endast fullgöra skyldigheterna i artikel 13 för 
användningar som de faktiskt främjar. I annat fall vore de tvungna att beakta alla 
användningar som nedströmsanvändaren meddelar om, oberoende av om de utnyttjar dem 
eller inte.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Ändringsförslag 197
ARTIKEL 36, PUNKT 4, LED C

c) Om nedströmsanvändaren använder 
ämnet eller beredningen i mindre mängder 
än totalt 1 ton per år.

utgår

Or. en

(Nytt ändringsförslag – artikel 62.2 c i arbetsordningen, hör ihop med skäl 54)

Motivering

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses > 1 tonne, not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek) 

Ändringsförslag från John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 198
ARTIKEL 36, PUNKT 8A (ny)
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8a. Utan att det påverkar tillämpningen i 
punkterna 1–8 och utan att det påverkar 
tillämpningen av avdelning IX bör 
nedströmsanvändare undvika att använda 
ämnen med särskilt farliga egenskaper som 
identifierats i enlighet med förfarandet som 
anges i artikel 58, vare sig på egen hand, i 
beredningar eller i varor som är avsedda att 
användas av allmänheten, om inte 
a) koncentrationen av ämnet understiger 
0,1 %, eller
b) användningen inte medför oacceptabla 
risker för människors hälsa eller för 
miljön, eller
c) tekniskt och ekonomiskt genomförbara 
och godkända alternativ, som medför lägre 
risk för människor och miljö i samband 
med den användning som avses, inte finns 
att tillgå.

Or. en

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 199
ARTIKEL 36, PUNKT 8A (ny)

8a. Utan att det påverkar tillämpningen i 
punkterna 1–8 och utan att det påverkar 
tillämpningen av avdelning IX bör 
nedströmsanvändare sträva till att undvika 
att använda ämnen med särskilt farliga 
egenskaper som identifierats i enlighet med 
förfarandet som anges i artikel 58, vare sig 
på egen hand, i beredningar eller i varor 
som är avsedda att användas av 
allmänheten, om det inte kan påvisas att 
a) koncentrationen av ämnet understiger 
0,1 % i linje med denna förordning, eller
b) användningen inte medför oacceptabla 
risker för människors hälsa eller för miljön 
i enlighet med säkerhetsdatabladet, eller
c) tekniskt och ekonomiskt genomförbara 
och godkända alternativ, som medför lägre 
risk för människor och miljö i samband 



PE 378.589v01-00 110/116 AM\629993SV.doc

SV

med den användning som avses, inte finns 
att tillgå, eller
d) det ämne som utgör substitut förvaltas av 
en enda leverantör. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget läggs fram i syfte att nå fram till en kompromiss med rådet i frågan om 
substitut.

Ändringsförslag från Avril Doyle + Amalia Sartori

Ändringsförslag 200
ARTIKEL 37A (ny)

Artikel 37a
Förfarande för små och medelstora 

företags obligatoriska vidarebefordran av 
information

1. För små och medelstora företag, företag 
i den mening som avses i artikel 3.34 i 
denna förordning, som är 
nedströmsanvändare, skall det förfarande 
för vidarebefordran av information som 
fastställs i artikel 37 tillämpas, med 
undantag för punkt 2 f samt punkterna 3, 4 
och 5 i den artikeln.
2. Ytterligare fördjupade försök på 
ryggradsdjur och ryggradslösa djur som är 
nödvändiga enligt kemikalimyndighetens 
bedömning skall kemikaliemyndigheten ta 
fram genom att utnyttja befintliga 
undersökningar.
3. Om de försök som avses i punkt 2 inte 
redan finns skall kemikaliemyndigheten 
ålägga den medlemsstat där företaget har 
sitt säte att genomföra försöken. Resultat 
som är användbara för 
säkerhetsbedömningen skall meddelas 
företaget så snart försöken slutförts.
4. Kemikaliemyndigheten skall så snart 
som möjligt meddela det sökande företaget 
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och medlemsstaten där företaget har sitt 
säte om resultaten av undersökningarna är 
negativa, i syfte att stoppa användningen av 
det ämne som testats.
5. Företaget som är nedströmsanvändare 
skall utan dröjsmål uppdatera den 
information som lämnas enligt punkt 1 om 
den ändras.
6. Om företagets klassificering skiljer sig 
från leverantörens skall 
nedströmsanvändaren underrätta 
kemikaliemyndigheten om detta i det 
formulär som kemikaliemyndigheten 
fastställt i enlighet med artikel 108.
7. Om företaget använder ett ämne, som 
sådant eller i en beredning, i mindre 
mängder än 1 ton per år behöver 
information i enlighet med punkterna 1–6 
inte lämnas.

Or. en

Motivering

Detta specifika förfarande för små och medelstora företag ger dem möjlighet att skydda 
företagshemligheter som rör specifik användning av olika kemiska ämnen. Genom att man 
ger myndigheten en särskild roll reduceras onödiga undersökningar. (Doyle)

Ändringsförslag från Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl Schlyter, 
Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 201
ARTIKEL 39, PUNKT 1 

1. Kemikaliemyndigheten skall granska 
eventuella förslag till testning som ingår i en 
registreringsanmälan eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna IX och X. 
Prioritering skall ges till registreringar av 
ämnen som har eller kan ha PBT- eller 
vPvB-egenskaper, sensibiliserande och/eller 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska egenskaper 

1. Kemikaliemyndigheten skall granska 
eventuella förslag till testning som ingår i en 
registreringsanmälan eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna VII–X och 
som omfattar försök på ryggradsdjur. 
Prioritering skall ges till registreringar av 
ämnen som har eller kan ha PBT- eller 
vPvB-egenskaper, sensibiliserande och/eller 
cancerframkallande, mutagena eller 
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(CMR-egenskaper), eller ämnen som 
klassificeras som farliga i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG över 100 ton per år 
med användningar som leder till utbredd och 
diffus exponering.

reproduktionstoxiska egenskaper 
(CMR-egenskaper), eller ämnen som 
klassificeras som farliga i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG över 100 ton per år 
med användningar som leder till utbredd och 
diffus exponering.

Or. en

Motivering

Främjande av försök som inte utförs på djur. Ändringsförslag 175 från första behandlingen 
rönte framgång och är avsett att se till att djurförsök bara utförs när det är absolut 
nödvändigt (Davies).

För att förhindra djurförsök och spara på företagens kostnader, i synnerhet de små och 
medelstora företagens, och eftersom data från djurförsök endast bör tillhandahållas om det 
är nödvändigt med tanke på bedömningen av ett ämnes säkerhet bör alla förslag till testning 
för tillhandahållande av den information som anges i bilagorna VII och VIII även granskas 
av myndigheten. Ändringsförslag 175 i första behandlingen (Brepoels + Lucas m.fl.).

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

Ändringsförslag 202
ARTIKEL 39, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. På grundval av granskningen enligt 
punkt 1 skall kemikaliemyndigheten 
utarbeta ett utkast till ett av följande beslut, 
som skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 49 och 50:

2. På grundval av granskningen enligt 
punkterna 1, 1 a och 1 b skall 
kemikaliemyndigheten utarbeta ett utkast till 
ett av följande beslut, som skall fattas i 
enlighet med förfarandet i artiklarna 49 och 
50:

Or. en

(Ändrat återinförande av kommissionens text)

Motivering

För att garantera samstämmighet med den föredragandes ändringsförslag 22 och 23.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 
Åsa Westlund + Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, 

Jonas Sjöstedt + Urszula Krupa

Ändringsförslag 203
ARTIKEL 40, PUNKT 4

4. Registranten skall lämna den information 
som krävs till kemikaliemyndigheten inom
den fastställda tidsfristen.

4. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten inom
en rimlig tidsfrist som 
kemikaliemyndigheten skall fastställa och 
som inte får överstiga sex månader. Om 
registranten inte lägger fram den 
efterfrågade informationen inom utsatt tid 
skall kemikaliemyndigheten dra tillbaka 
registreringsnumret.

Or. en

Motivering

Rådet har inte lyckats fastställa en klar tidsfrist för lämnande av information i enlighet med 
parlamentets ändringsförslag 180. (Hegyi m.fl. + Tzampazi + Krupa)

En registrant kan ha uppfyllt de krav på fullständighet som anges i artikel 20, men 
informationskraven kanske ändå inte uppfylls. Om informationskraven inte efterlevs bör det 
medföra klara påföljder. Registranter bör ha en enda chans att inom högst sex månader rätta 
till otillräckliga registreringar. Detta skulle kunna garantera hög kvalitet och förhindra 
oändliga dispyter mellan myndigheterna och registranterna. Ordalydelsen är i linje med 
bestämmelserna om kontroll av fullständigheten enligt artikel 20. (Schlyter m.fl.)

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 204
ARTIKEL 40, PUNKT 7

7. Kommissionen får efter samråd med 
kemikaliemyndigheten fatta ett beslut om att 
låta procentandelen av underlag som väljs ut 
variera samt om att ändra eller ta med 
ytterligare kriterier i punkt 5 i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3.

7. Kommissionen får efter samråd med 
kemikaliemyndigheten fatta ett beslut om att 
låta procentandelen av underlag som väljs ut 
variera samt om att ändra eller ta med 
ytterligare kriterier i punkt 5 i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3a.

Or. en
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Motivering

Ändringen behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i beslutet inom 
ramen för det nya kommittésystemet, och i synnerhet för att ersätta det vanliga förfarandet 
med en ”föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med kontroll”, eftersom 
de åtgärder som det rör sig om är åtgärder av allmän räckvidd som utformats för att ändra 
mindre viktiga element i lagstiftningsförslaget.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 205
ARTIKEL 42, PUNKT 2, LEDEN A OCH B

a) senast den ...* för alla 
registreringsanmälningar som inkommit 
senast den ...** och som innehåller förslag 
till testning för att uppfylla 
informationskraven i bilagorna IX och X,

a) senast den ...* för alla 
registreringsanmälningar som inkommit 
senast den ...** och som innehåller förslag 
till testning för att uppfylla 
informationskraven i bilagorna VII–X,

b) senast den ...*** för alla 
registreringsanmälningar som inkommit 
senast den ...**** och som innehåller förslag 
till testning för att uppfylla 
informationskraven endast i bilaga IX,

b) senast den ...*** för alla 
registreringsanmälningar som inkommit 
senast den ...**** och som innehåller förslag 
till testning för att uppfylla 
informationskraven i bilagorna VII–IX,

Or. en

(Ändringsförslag 186 – första behandlingen)

Motivering

Förknippat med ändringsförslaget till artikel 39.1 från samma ingivare.  För att förhindra 
djurförsök och spara på företagens kostnader, i synnerhet de små och medelstora företagens, 
och eftersom data från djurförsök endast bör tillhandahållas om det är nödvändigt med tanke 
på bedömningen av ett ämnes säkerhet, bör alla förslag till testning för tillhandahållande av 
den information som anges i bilagorna VII och VIII även granskas av myndigheten

.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 206
ARTIKEL 46, PUNKT 2

2. För att säkerställa ett harmoniserat
tillvägagångssätt när det gäller förfrågningar 
om ytterligare information skall 
kemikaliemyndigheten granska utkast till 

2. För att säkerställa ett harmoniserat 
tillvägagångssätt när det gäller förfrågningar 
om ytterligare information skall 
kemikaliemyndigheten granska utkast till 
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beslut enligt artikel 45 och utarbeta kriterier 
och prioriteringar. Om det är lämpligt skall 
genomförandeåtgärder antas i enlighet med
förfarandet i artikel 132.3.

beslut enligt artikel 45 och utarbeta kriterier 
och prioriteringar. Om det är lämpligt skall 
genomförandeåtgärder antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 132.3a.

Or. en

Motivering

Ändringen behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna i beslutet inom 
ramen för det nya kommittésystemet, och i synnerhet för att ersätta det vanliga förfarandet 
med en ”föreskrivande kommitté” med en ”föreskrivande kommitté med kontroll”, eftersom 
åtgärderna i fråga är av allmän räckvidd och har utformats för att ändra mindre viktiga 
element i lagstiftningsförslaget.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + 
Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Ändringsförslag 207
ARTIKEL 49, PUNKT 1

1. Kemikaliemyndigheten skall meddela de 
berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna alla utkast till beslut 
enligt artikel 39, 40 eller 45 och informera 
dem om att de har rätt att inkomma med 
synpunkter inom 30 dagar från mottagandet. 
Om de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna önskar inkomma med 
synpunkter skall de lämna sina synpunkter 
till kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten skall i sin tur 
omedelbart underrätta den behöriga 
myndigheten om att synpunkterna har 
lämnats. Den behöriga myndigheten (för 
beslut som fattats enligt artikel 45) och 
kemikaliemyndigheten (för beslut som 
fattats enligt artiklarna 39 och 40) skall 
beakta alla inkomna synpunkter och får 
ändra utkastet till beslut i motsvarande mån.

1. Kemikaliemyndigheten skall meddela de 
berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna alla utkast till beslut 
enligt artikel 39, 40 eller 45, tillsammans 
med eventuella synpunkter från berörda 
parter och Europeiskt centrum för 
validering av alternativa metoder 
(ECVAM), och informera dem om att de har 
rätt att inkomma med synpunkter inom 30 
dagar från mottagandet. Om de berörda 
registranterna eller nedströmsanvändarna 
önskar inkomma med synpunkter skall de 
lämna sina synpunkter till 
kemikaliemyndigheten. 
Kemikaliemyndigheten skall i sin tur 
omedelbart underrätta den behöriga 
myndigheten om att synpunkterna har 
lämnats. Den behöriga myndigheten (för 
beslut som fattats enligt artikel 45) och 
kemikaliemyndigheten (för beslut som 
fattats enligt artiklarna 39 och 40) skall 
beakta alla inkomna synpunkter och får 
ändra utkastet till beslut i motsvarande mån.

Or. en
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(Ändringsförslag 206 – första behandlingen)

Motivering

För att garantera öppenhet och möjlighet till insyn bör synpunkterna från ECVAM, det 
europeiska centrumet för validering av alternativa metoder, och andra berörda parter också 
offentliggöras (Lucas m.fl.).

Parlamentets ändringsförslag 206 från första behandlingen. Förknippat med 
ändringsförslagen till artikel 39.1, 1a och 2. (Brepoels och Wijkman)
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