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KORTFATTAD MOTIVERING

Kemikalier framställda av människan är en del av det moderna samhället och gör det möjligt 
för kvinnor och deras familjer i EU att leva ett bekvämt liv.

Allt fler forskningsrön visar dock att många kemikalier utgör ett hot mot folkhälsan och 
miljön eftersom de är kopplade till luftvägssjukdomar, allergier och cancer, som ofta drabbar 
just kvinnor och barn. Dessutom kan syntetiska kemikalier förorena miljön och bli kvar i den 
utan att brytas ned, förstöra vårt dricksvatten, göra marken oanvändbar och ackumuleras i 
djur. Kvinnor är mycket bekymrade över de eventuella effekter som giftiga kemikalier kan ha 
på deras hälsa, deras familjers hälsa och miljön. Det är bevisligen så att det behövs 
förebyggande insatser och att farliga kemikalier gradvis måste ersättas, särskilt i fall då 
alternativa lösningar finns tillgängliga.

Det kan finnas fler än 100 000 kemikalier som saluförs i EU. Cirka 30 000 av dessa framställs 
i kvantiteter på över ett ton och skall regleras genom REACH. Hela 95 procent av dessa 
ämnen finns på marknaden med föga eller inga som helst säkerhetsuppgifter, och flera av dem 
ger anledning till mycket stor oro. Vi exponeras för fler och fler kemikalier samtidigt som vi 
fortfarande vet mycket lite om deras effekter. Detta kan påverka kvinnor i barnafödande ålder 
i särskild utsträckning – även när det gäller kemikalier som tillverkas i stora volymer känner 
vi bara i 32 procent av fallen till huruvida de skadar fosterutvecklingen eller inte.

Effekter på kvinnor och deras familjer
Varje enskild kvinna och hennes familj påverkas på sitt eget sätt av syntetiska kemikalier 
beroende på sin fysik. Kvinnor har mer fettvävnad än män, vilket gör att bioackumulerande 
kemikalier lättare lagras i deras kroppar. Kvinnokroppen genomgår även större förändringar 
genom livet i samband med att kvinnan genomgår biologiska stadier som exempelvis 
graviditet och klimakterium. Dessa förändringar regleras av hormonsystemet, vilket gör 
kvinnor känsligare för endokrinstörande ämnen.
Det finns forskare som är allt mer oroade över kopplingen mellan exponeringen för 
kemikalier och cancer. Forskarna räknar med att 75 procent av alla cancersjukdomar beror på 
mutationer till följd av miljöfaktorer.

En annan bekymmersam tendens i samband med kemikalier är den minskade fertiliteten. 
Under de senaste årtiondena har spermaproduktionen minskat med upp till 50 procent bland 
männen i Europa, USA och Australien, en minskning som misstänks bero på 
endokrinstörande kemikalier.

Vad gäller hälsan bland den allra mest utsatta befolkningsgruppen, det vill säga barnen, sker 
de kemiska föroreningarna av kroppen redan under de tidigaste utvecklingsstadierna. 
Kemikalier som lagrats i kvinnans kropp överförs till fostret genom moderkakan eller efter 
födseln genom bröstmjölken. De kan störa barnets utveckling och leda till oåterkalleliga 
skador. Kemikalier kan orsaka hälsoskador hos barn vid mycket lägre doser än hos vuxna, 
däribland inbegripet kemikalier som skadar utvecklingen av barnets centrala nervsystem, 
immunsystem och fortplantningssystem under fosterstadiet. Dessa effekter framkommer först 
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när barnet kommer i puberteten eller blir vuxen och kan resultera i inlärningssvårigheter, 
allergier, astma eller till och med barncancer.

Kemikalierna måste vara säkra
På grund av den alarmerande situationen anordnade en grupp av välkända forskare The Paris 
Appeal on diseases due to chemical pollution i maj 2004. Denna panel krävde av de 
lagstiftande myndigheterna att de skulle ta allvarligt på problemet med kemikalier och vidta 
förebyggande åtgärder som till exempel att stifta lagar som åtgärdar dagens brist på 
information om kemiska ämnen. Panelen rekommenderade en utfasning av de farligaste 
kemikalierna, varav vissa är kända för att orsaka cancer, ackumuleras i mänskliga vävnader 
och inte kunna brytas ned naturligt samt hindrar fosterutvecklingen eller kan förändra DNA. 

Europeiska kommissionens förslag om REACH utgör ett unikt tillfälle att säkra ett gott skydd 
för Europas kvinnor, deras familjer och miljön. REACH gör det möjligt för Europa att gå i 
spetsen för stoppandet av detta världsomfattande okontrollerade experiment med syntetiska 
kemikalier. Genom REACH kan man säkerställa att den vägledande principen blir 
försiktighetsåtgärder för skyddet av folkhälsan och miljön. Det är därför nödvändigt att stödja 
REACH.

Det aktuella lagstiftningsförslaget har emellertid allvarliga brister. Detta kan leda till 
otillräckligt skydd av kvinnor, deras familjer och miljön. Jag föreslår därför följande 
ändringar av lagstiftningsförslaget:

- Användningen av kemikalier med särskilt farliga egenskaper måste ersättas när 
säkrare alternativ finns tillgängliga.

- Uppgiftskraven på kemikalier som tillverkas i små mängder måste höjas.

- Importerade produkter måste omfattas av lika höga säkerhetsstandarder som de 
produkter som tillverkas i EU.

- Konsumenter, återförsäljare och andra nedströmsanvändare måste ha full tillgång till 
säkerhetsinformation om kemikalier.

- En allmän försiktighetsplikt måste återinföras.
- Konsumentprodukter som innehåller ämnen som utgör föremål för godkännande måste 

märkas tydligt.

Dessa ändringar är nödvändiga om EU skall kunna uppnå det mål som antogs under 2002 års 
världstoppmöte om hållbar utveckling, nämligen att kemikalier senast 2020 skall användas 
och framställas på sådana sätt som leder till att de allvarliga negativa effekterna på 
människors hälsa och miljön minimeras. De kan bidra till att kvinnor skyddas mot de negativa 
effekterna av farliga kemikalier och att deras barn ges en giftfri start i livet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 



PA\562492SV.doc 5/33 PE 357.536v01-00

SV

utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

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

(4) För att bevara den inre marknadens 
integritet och säkerställa en hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare
och andra utsatta befolkningsgrupper, och 
miljöskyddsnivå, är det nödvändigt att sörja 
för att ämnen som tillverkas i gemenskapen 
uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen 
även om de exporteras.

Motivering

Europaparlamentet anser att skyddet av barns hälsa mot sjukdomar som är kopplade till 
miljön är en mycket viktig investering för att säkerställa en lämplig human och ekonomisk 
utveckling (betänkande av Paulsen om en europeisk strategi för miljö och hälsa) och har 
begärt särskilda begränsningar för kemikalier när det gäller riskgrupper (betänkande av Ries 
om en europeisk handlingsplan för miljö och hälsa). REACH bör inte enbart ses som ett bra 
instrument för att skydda arbetstagarnas hälsa, utan man bör också se dess möjligheter att 
skydda dem som är mest utsatta för kemisk exponering.

Ändringsförslag 2
Skäl 5

(5) 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 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat (beredningar) (under mellantiden 
ersatt av Europaparlamentets och rådets 

(5) 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 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat (beredningar) (under mellantiden 
ersatt av Europaparlamentets och rådets 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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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), rådets förordning (EEG) nr 793/93 
av den 23 mars 1993 om bedömning och 
kontroll av risker med existerande ämnen 
och rådets direktiv 76/769/EEG av den 
27 juli 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om begränsning av användning 
och utsläppande på marknaden av vissa 
farliga ämnen och preparat (beredningar). 
Vid en bedömning av dessa rättsakters 
tillämpning identifierades ett antal problem 
med funktionen hos gemenskapens 
kemikalielagstiftning, beroende på
skillnader mellan medlemsstaternas lagar 
och andra författningar som direkt påverkar 
den inre marknaden på detta område.

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), rådets förordning (EEG) nr 793/93 
av den 23 mars 1993 om bedömning och 
kontroll av risker med existerande ämnen 
och rådets direktiv 76/769/EEG av den 
27 juli 1986 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om begränsning av användning 
och utsläppande på marknaden av vissa 
farliga ämnen och preparat (beredningar). 
Vid en bedömning av dessa rättsakters 
tillämpning identifierades ett antal problem 
med funktionen hos gemenskapens 
kemikalielagstiftning, som leder till
skillnader mellan medlemsstaternas lagar 
och andra författningar som direkt påverkar 
den inre marknaden på detta område, samt 
en oförmåga att skydda folkhälsan och 
miljön på ett adekvat sätt.

Motivering

De problem som har identifierats i gällande lagstiftning leder inte enbart till skillnader 
mellan medlemsstaternas lagar. Framför allt har denna gällande lagstiftning visat sig vara 
otillräcklig när det gäller att skydda folkhälsan och miljön mot farliga kemikalier på ett 
adekvat sätt.

Ändringsförslag 3
Skäl 12

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

(12) Enligt tillståndsbestämmelserna krävs 
tillstånd för utsläppande på marknaden och 
användning av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Kommissionen kan bevilja 
tillstånd om inga säkrare alternativ eller 
tekniker finns tillgängliga och 
användningen kan motiveras av 
socioekonomiska skäl.

Motivering

Syftet med detta skäl är att åter bekräfta syftet med tillståndsförfarandet, eftersom den 
erforderliga höga skyddsnivån endast kan garanteras om ämnen med särskilt farliga 



PA\562492SV.doc 7/33 PE 357.536v01-00

SV

egenskaper i mån av möjlighet ersätts med lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. Detta 
är i linje med liknande gemenskapslagstiftning (t.ex. lagstiftning om biocider och 
arbetstagarnas hälsa). Om man behåller det alternativa målet om ”adekvat kontroll” av 
risker, godkänner man fortsatt användning och avgivande i miljön av ämnen med särskilt 
farliga egenskaper, oberoende av de socioekonomiska skälen för användningen och 
oberoende av om säkrare alternativ finns tillgängliga.

Ändringsförslag 4
Skäl 20

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

(20) Eftersom tillverkare och importörer av 
varor bör ha ett ansvar för sina varor är det 
lämpligt att införa en registreringsplikt för 
farliga ämnen i varor. 

Motivering

Varor är en betydande källa för exponering för kemikalier. Användningen av farliga ämnen i 
varor bör omfattas av registreringskraven.

Ändringsförslag 5
Skäl 31

(31) För att ett harmoniserat och enkelt 
system skall kunna uppnås bör alla 
ansökningar om registrering lämnas till 
kemikaliemyndigheten. För att garantera ett 
konsekvent tillvägagångssätt och ett 
effektivt utnyttjande av resurser bör
myndigheten kontrollera att alla 
registreringsunderlag är fullständiga och ta 
ansvaret för eventuella slutgiltiga beslut om 
att vägra registrering.

(31) För att ett harmoniserat och enkelt 
system skall kunna uppnås bör alla 
ansökningar om registrering lämnas till 
kemikaliemyndigheten. För att garantera att 
ansökningarna är konsekventa, 
fullständiga och av god kvalitet bör en 
oberoende granskning genomföras innan 
de lämnas till myndigheten. Myndigheten 
bör ta ansvaret för eventuella slutgiltiga 
beslut om att vägra registrering.

Motivering

Det sker för tillfället ingen obligatorisk utvärdering av kvaliteten på och innehållet i 
registreringsunderlagen, eftersom kemikaliemyndigheten endast kontrollerar underlagens 
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fullständighet (artikel 18.2). Mot bakgrund av att medlemsstaternas behöriga myndigheter i 
en utvärdering nyligen kunnat konstatera att endast 31 procent av säkerhetsdatabladen 
uppfyllde alla krav, är det mycket viktigt att en oberoende granskning genomförs innan 
ansökningarna lämnas in, i syfte att underlätta kemikaliemyndighetens arbete.

Ändringsförslag 6
Skäl 52

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

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
hälsoskyddsnivå, särskilt för utsatta 
befolkningsgrupper, och miljöskyddsnivå 
bör ämnen med särskilt farliga egenskaper 
godkännas endast om företagen visar att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
uppväger riskerna i samband med dess 
användning och att det inte finns några 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Den tillståndsgivande myndigheten bör 
sedan, genom ett tillståndsförfarande som 
grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

Motivering

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

Tillståndskravet kan endast säkra den erforderliga höga skyddsnivån om man genom det, i 
mån av möjlighet, kan ersätta ämnen med särskilt farliga egenskaper med säkrare alternativa 
ämnen eller tekniker. Detta är i linje med liknande gemenskapslagstiftning (t.ex. lagstiftning 
om biocider, begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, och 
arbetstagarnas hälsa). Om man behåller det alternativa målet om ”adekvat kontroll” av 
risker, godkänner man fortsatt användning och avgivande i miljön av ämnen med särskilt 
farliga egenskaper, oberoende av om säkrare alternativ finns tillgängliga.

Ändringsförslag 7
Artikel 1, punkt 3
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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, importerar eller använder 
inte har några skadliga hälso- och 
miljöeffekter. Bestämmelserna i 
förordningen bygger på 
försiktighetsprincipen.

3. Denna förordning bygger på 
försiktighetsprincipen.

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till införandet av en ny artikel om försiktighetsplikt (som 
skall upptas till omröstning som en helhet). 

Eftersom upp till 70 000 kemikalier är potentiellt uteslutna från REACH är det med avseende 
på skyddet för människors hälsa och miljön viktigt att påföra en allmän försiktighetsplikt för 
tillverkare av kemikalier och nedströmsanvändare i syfte att dokumentera säker ändvändning. 
Denna ingick i det lagstiftningsförslag som utgjorde föremål för samråd via Internet. 
”Försiktighetsplikten” har dock i lagstiftningstexten nedgraderats från en rättslig skyldighet 
till en icke-verkställbar princip. Genom detta ändringsförslag strävar man efter att stryka 
denna princip och återinföra en rättsligt bindande bestämmelse.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 29a (ny)

29a. utsatta befolkningsgrupper: 
mottagliga personer, däribland nyfödda 
barn, spädbarn, barn, gravida kvinnor, 
ammande mödrar och äldre personer.

Motivering
Det krävs en definition av utsatta befolkningsgrupper för att man skall kunna indentifiera 
mottagliga grupper och vidta lämpliga åtgärder för att minska de risker som dessa grupper 
utsätts för. Definitionen grundar sig på de riskgrupper som avses i den av Europaparlamentet 
nyligen antagna resolutionen om en europeisk handlingsplan för miljö och hälsa (betänkande 
av Ries).

Ändringsförslag 9
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Försiktighetsplikt
1. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall se till att 
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nödvändig information tas fram och 
nödvändiga åtgärder vidtas i syfte att 
undvika att tillverkning, import, 
utsläppande på marknaden eller 
användning av ämnen som sådana, i 
beredningar eller varor under rimligen 
förutsebar användning och rimligen 
förutsebara villkor, har skadliga hälso-
eller miljöeffekter.
2. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare skall föra register som 
är nödvändiga för att de skall kunna iaktta 
punkt 1. Dessa register skall på begäran 
göras tillgängliga för de behöriga 
myndigheterna och kemikaliemyndigheten.

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till ändringsförslaget angående strykning av principen om 
försiktighetsplikt från artikel 1 (som skall upptas till omröstning som en helhet). 

Eftersom upp till 70 000 kemikalier är potentiellt uteslutna från REACH är det med avseende 
på skyddet för människors hälsa och miljön viktigt att påföra en allmän försiktighetsplikt för 
tillverkare av kemikalier och nedströmsanvändare i syfte att dokumentera säker användning. 
Denna ingick i det förslag som utgjorde föremål för samråd via Internet och är i linje med 
vitboken. ”Försiktighetsplikten” har dock i lagstiftningstexten nedgraderats från en 
ursprungligen rättslig skyldighet till en icke-verkställbar princip. Genom detta 
ändringsförslag strävar man efter att återinföra den rättsligt bindande bestämmelsen.

Ändringsförslag 10
Artikel 5, punkt 4a (ny)

4a. Alla registreringsunderlag skall 
genomgå en oberoende granskning innan 
de lämnas till kemikaliemyndigheten, och 
granskningsrapporten skall lämnas till 
kemikaliemyndigheten tillsammans med 
registreringsunderlaget. Syftet med denna 
granskning är att säkra 
registreringsunderlagets fullständighet och 
goda kvalitet. Granskningen skall 
genomföras av en organisation som är 
oberoende av registranten. Kostnaden skall 
dock bestridas av registranten. 
Kemikaliemyndigheten skall utforma 
riktlinjer för denna kvalitetsgranskning.
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Motivering
Det sker för tillfället ingen obligatorisk utvärdering av kvaliteten på och innehållet i 
registreringsunderlagen, eftersom kemikaliemyndigheten endast kontrollerar underlagens 
fullständighet (artikel 18.2). Mot bakgrund av att medlemsstaternas behöriga myndigheter i 
en utvärdering nyligen kunnat konstatera att endast 31 procent av säkerhetsdatabladen 
uppfyllde alla krav, är det mycket viktigt att man kräver en oberoende granskning av 
handlingarna innan de lämnas in, i syfte att säkerställa att registreringsunderlagen 
överensstämmer med kraven.

Ändringsförslag 11
Artikel 6, punkt 1

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

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

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

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

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

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

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

Ämnet förekommer i koncentrationer på 
mer än 0,1 procent i dessa varor eller i 
homogena material av dessa varor.

Motivering

Varor är en betydande källa för exponering för kemikalier. Hänvisningen till varutyp är inte 
godtagbar eftersom den är fullkomligt otydlig (t.ex. stol med armstöd mot stol utan armstöd –
är det fråga om en varutyp eller två?). Den totala mängden importerade varor är den enda 
tydliga hänvisningen. Denna bas har också valts för ämnen och beredningar. Begränsningen 
av registreringskraven till farliga ämnen i varor som är avsedda att avges är för snäv 
eftersom knappast några varor alls uppfyller dessa krav. Alla farliga ämnen som förekommer 
i varor över en viss koncentrationsgräns bör registreras.

Ändringsförslag 12
Artikel 6, punkt 2

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

utgår
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är uppfyllda:
a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.

Motivering

Många varor kan avge farliga kemikalier. De befintliga bestämmelserna i 
REACH-förordningen om sådana varor är mycket svaga – det är som om man skulle säga: 
”Om det föreligger vägande skäl för en begränsning, vänligen anmäl detta”. Detta 
garanterar inte tillräckligt skydd för människors hälsa och miljön. Dessutom är villkoret om 
eventuella skadliga följder alldeles för subjektivt och kontroversiellt för att det skall kunna 
vara till någon nytta. Varor utgör en betydande källa för exponering för kemikalier. 
Användningen av farliga ämnen i varor bör omfattas av den registreringsplikt som avses i 
ändringsförslaget till artikel 6.1.

Ändringsförslag 13
Artikel 6, punkt 3

3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:

utgår

a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
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e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.

Motivering

Eftersom användningen av farliga ämnen i varor bör omfattas av den registreringsplikt som 
avses i ändringsförslaget till artikel 6.1 är anmälningsskyldigheten överflödig.

Ändringsförslag 14
Artikel 6, punkt 4

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

utgår

Motivering

Eftersom användningen av farliga ämnen i varor bör omfattas av den registreringsplikt som 
avses i ändringsförslaget till artikel 6.1 är denna bestämmelse inte längre nödvändig.

Ändringsförslag 15
Artikel 6, punkt 5

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

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

Motivering

Detta är i överensstämmelse med de ändringsförslag genom vilka man föreslår att stryka 
punkterna 2, 3 och 4.

Ändringsförslag 16
Artikel 6, punkt 6

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

6. Punkt 1 skall gälla tre månader efter den 
tidsfrist som anges i artikel 21.3.
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Motivering

Detta är i överensstämmelse med de ändringsförslag genom vilka man föreslår att stryka 
punkterna 2, 3 och 4.

Ändringsförslag 17
Artikel 6, punkt 7

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

7. Åtgärder för genomförandet av punkterna 
1–3 skall antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3.

Motivering

Detta är i överensstämmelse med de ändringsförslag genom vilka man föreslår att stryka 
punkterna 2, 3 och 4.

Ändringsförslag 18
Artikel 9, led ba (nytt)

ba) Sökanden får i samband med 
inlämnandet av uppgifter för registrering i 
enlighet med leden a) och b) begära att 
särskilt angivna handlingar eller delar av 
handlingar behandlas konfidentiellt. 
Sökanden skall lämna en fullständig 
motivering för en sådan begäran. Den 
myndighet som mottar uppgifterna skall 
avgöra vilka uppgifter som skall behandlas 
konfidentiellt.

Motivering
Den befintliga lagstiftningen (förordning 793/93/EEG och direktiv 92/32/EEG) innehåller 
liknande bestämmelser om näringslivets skyldighet att motivera krav på sekretess: en 
tillverkare kan ange vilka uppgifter som är kommersiellt känsliga, men han är i sådana fall 
skyldig att lämna en fullständig motivering. Den myndighet som mottar uppgifterna skall på 
eget ansvar avgöra vilka uppgifter som sekretessbeläggs.

Ändringsförslag 19
Artikel 13, punkt 1, stycke 1

En kemikaliesäkerhetsbedömning skall 
göras och en kemikaliesäkerhetsrapport 
sammanställas för alla ämnen som omfattas 
av registreringsplikten i enlighet med detta 

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

kapitel; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG.

Motivering
Det är oacceptabelt att begränsa säkerhetsbedömningar till ämnen i mängder på mer än 
10 ton eftersom detta skulle innebära att man fortfarande skulle sakna exponeringsdata för 
två tredjedelar av de ämnen som omfattas av REACH. Utan information om exponering vore 
det praktiskt taget omöjligt att fastställa lämpliga riskhanteringsåtgärder för att skydda 
yrkesfolk eller konsumenter, varav många är kvinnor i fertil ålder, som dagligen kan komma i 
direkt kontakt med kemikalier som tillverkas i mängder på mindre än 10 ton, som t.ex. vissa 
kemikalier i rengöringsprodukter för hushåll.

Ändringsförslag 20
Artikel 21, punkt 1, led a

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

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG eller som 
uppfyller de tillståndskriterier som avses i 
artikel 54 d, e och f och som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings ikraftträdande, 
tillverkats i eller importerats till 
gemenskapen i mängder på 1 ton eller mer 
per år och tillverkare eller importör.

Motivering

Den första tidsfristen för registrering av infasningsämnen enligt det som föreslås i REACH 
tillämpas på kemikalier som tillverkas i mängder på mer än 1 000 ton och på 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i kategorierna 1 och 2. 
Denna första etapp bör även omfatta långlivade, bioackumelerande och toxiska eller mycket 
långlivade och mycket bioackumulerande ämnen, eftersom dessa är särskilt farliga (de 
överförs till det outvecklade embryot och kan ha negativa hälsoeffekter). Eftersom långlivade, 
bioackumelerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen 
prioriteras med avseende på tillstånd (artikel 55.3), bör de också införas i REACH i ett tidigt 
skede så att överensstämmelse med tillståndsförfarandet säkras.

Ändringsförslag 21
Artikel 31a (ny)

Artikel 31a
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Skyldighet att lämna uppgifter om ämnen i 
varor
Nedströmsanvändare som i en vara inför 
ett ämne eller en beredning för vilken ett 
säkerhetsdatablad har utarbetats, och de 
aktörer som i ett senare skede hanterar 
eller ytterligare bearbetar denna vara, skall 
vidarebefordra säkerhetsdatabladet till 
mottagaren av varan eller dess derivat. 
Allmänheten skall inte betraktas som 
mottagare.
Allmänheten skall ha rätt att av 
producenten eller importören begära 
information om de ämnen som ingår i en 
vara som denne producerat eller 
importerat. Producenten eller importören 
skall besvara begäran inom 15 arbetsdagar.

Motivering

Producenter av varor, återförsäljare och allmänheten bör kunna få reda på om särskilda 
ämnen ingår i den slutliga varan och vid behov söka säkrare alternativ. En tidsgräns på 
15 dagar fastställs med hänvisning till den standardiserade svarstiden enligt förordning 
1049/2001 om tillgång till gemenskapsinstitutionernas handlingar.

Ändringsförslag 22
Artikel 52

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

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

Motivering

Kvinnors och deras familjers hälsa eller miljön kan inte skyddas om inte syftet med denna 
avdelning är att ersätta ämnen med särskilt farliga egenskaper (t.ex. PBT-, vPvB- eller CMR-
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ämnen). Det är nödvändigt att ersätta dessa ämnen eftersom de hälso- och miljörisker som 
uppkommer vid användningen av dylika kemikalier inte kan ”kontrolleras på ett adekvat 
sätt”. Också producenterna skulle ha nytta av ett klart och obyråkratiskt tillståndsförfarande 
för dessa kemikalier. Tillämpningen av försiktighetsprincipen som en central åtgärd i REACH 
skulle finna sin logiska uppföljning i avvecklingen av de värsta kemikalierna.

Ändringsförslag 23
Artikel 53, punkt 1, led b

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

utgår

Motivering

För att säkerställa att substitutionsprincipen genomförs fullt ut bör inga allmänna undantag 
tillåtas.

Ändringsförslag 24
Artikel 53, punkt 2a (ny)

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

Motivering

I REACH-förslaget ingår inte bestämmelser om importerade varor som innehåller ämnen för 
vilka tillstånd krävs. Varuimportörer måste ha samma skyldigheter som andra 
EU-producenter för att man skall kunna skydda människors hälsa på ett effektivt sätt och 
särskilt kvinnors och deras familjers hälsa. Om man underlåter att korrigera denna situation 
skulle det innebära ett allvarligt hot mot hälso- och miljöskyddet och mot specifika 
industrisektorers konkurrenskraft.

Ändringsförslag 25
Artikel 54, led f

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

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

Motivering

Kravet att det skall bevisas att allvarliga och irreversibla effekter orsakas innan regleringen 
kan börja tillämpas är oacceptabelt och stämmer inte överens med idén om att tillämpa 
försiktighetsprincipen. Det huvudsakliga målet med detta förslag är att se till att 
försiktighetsåtgärder omfattas av denna lagstiftning. 

Ändringsförslag 26
Artikel 55, punkt 1, led d

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

d) Omprövningsperioder på högst fem år för 
alla användningar.

Motivering

Alla tillstånd bör vara tidsbegränsade eftersom periodvisa omprövningar gör det möjligt (och 
uppmuntrar till) att göra anpassningar till den tekniska utvecklingen (t.ex. övervägande av 
nya uppgifter om faror, exponering, socioekonomisk nytta och tillgängliga alternativ). Utan 
regelbundna omprövningsperioder går man miste om möjligheten att utveckla säkrare 
alternativ.

Ändringsförslag 27
Artikel 55, punkt 1, led e

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

utgår

Motivering

För att säkerställa att substitutionsprincipen genomförs fullt ut bör inga allmänna undantag 
tillåtas.
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Ändringsförslag 28
Artikel 55, punkt 2

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

utgår

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

Motivering

För att säkerställa att substitutionsprincipen genomförs fullt ut bör inga allmänna undantag 
tillåtas.

Ändringsförslag 29
Artikel 55, punkt 4, led b

b) Användningar som bör undantas från 
tillståndskravet.

utgår

Motivering

För att säkerställa att substitutionsprincipen genomförs fullt ut bör inga allmänna undantag 
tillåtas.

Ändringsförslag 30
Artikel 57, punkt 2

2. Tillstånd skall beviljas om de hälso- eller 
miljörisker som uppkommer i samband 

utgår
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med ämnets användning på grund av de 
inneboende egenskaper som anges i 
bilaga XIII kan kontrolleras på ett adekvat 
sätt i enlighet med bilaga I, avsnitt 6 och 
såsom redovisas i sökandens 
kemikaliesäkerhetsrapport.
Kommissionen skall inte beakta följande:
a) Hälso- och miljöriskerna vid utsläpp av 
ämnet från en anläggning som beviljats 
tillstånd i enlighet med rådets direktiv 
96/61/EG.
b) Riskerna för och via vattenmiljön vid 
utsläpp av ämnet från en punktkälla som 
omfattas av kravet på förhandsreglering 
enligt artikel 11.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG och av 
lagstiftning som antagits i enlighet med 
artikel 16 i det direktivet.
c) De hälsorisker som uppkommer vid 
användning av ett ämne i medicintekniska 
produkter som regleras genom rådets 
direktiv 90/385/EEG, rådets 
direktiv 93/42/EEG eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/79/EG.

Motivering

Tillståndskravet kan endast medföra en hög skyddsnivå om ämnen med särskilt farliga 
egenskaper i mån av möjlighet ersätts med lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. Om 
man behåller det alternativa målet om ”adekvat kontroll” av risker, godkänner man ett 
fortsatt användande och avgivande i miljön av särskilt farliga ämnen, oberoende av om 
säkrare alternativ finns tillgängliga. Detta skulle på ett betydande sätt äventyra 
REACH-förordningens ändamålsenlighet när det gäller hälso- och miljöskydd. 

Bestämmelser om gränsvärden för utsläpp är inte lämpliga för kemikalier med särskilt farliga 
egenskaper och de kan inte säkerställa en hög skyddsnivå.

Ändringsförslag 31
Artikel 57, punkt 3, stycke 1

3. Om det inte är möjligt att bevilja ett 
tillstånd enligt punkt 2, kan det ändå 
beviljas om det kan visas att de 
socioekonomiska fördelarna uppväger 

3. Ett tillstånd skall beviljas om det kan 
visas att de socioekonomiska fördelarna 
uppväger hälsoriskerna, bland annat för
arbetstagare och utsatta 
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hälso- eller miljöriskerna i samband med 
ämnets användning och om det saknas 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Detta beslut skall fattas med beaktande av 
följande:

befolkningsgrupper, eller miljöriskerna i 
samband med ämnets användning och om 
det saknas lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker och om åtgärder för att minimera 
exponering, utsläpp och spill i miljön 
införs. Detta beslut skall fattas med 
beaktande av följande:

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till strykandet av artikel 57.2. Det kan bli obligatoriskt att 
bevilja sådana tillstånd om det är klart att myndigheterna alltid överväger de 
socioekonomiska motiven och tillgängligheten av säkrare alternativ. Tillstånd bör endast 
beviljas om det inte finns ett säkrare alternativ, det finns ett klart socialt behov av att använda 
ämnet och då åtgärder för att minimera exponeringen och miljöskador inrättats. Riskerna för 
arbetstagare och utsatta befolkningsgrupper bör ingå i de risker som beaktas.

Ändringsförslag 32
Artikel 57, punkt 6

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

6. Tillstånden skall vara förenade med 
omprövning efter viss tid och krav på en 
substitutionsplan och kan omfatta andra 
villkor, såsom krav på övervakning. 
Tillstånd skall vara tidsbegränsade och 
beviljas för högst fem år.

Motivering

Alla tillstånd skall vara tidsbegränsade eftersom en omprövning efter en vis tid möjliggör 
(och uppmuntrar till) anpassningar till tekniska framsteg (t.ex. övervägande av nya uppgifter 
om faror, exponering, socioekonomisk nytta och tillgängliga alternativ). Detta är i linje med 
gällande lagstiftning om biocider och pesticider. Utan regelbundna omprövningsperioder går 
man miste om möjligheten att utveckla säkrare alternativ. En substitutionsplan bör ingå i 
varje tillstånd.

Ändringsförslag 33
Artikel 57, punkt 7

7. Följande skall anges i tillståndet: 7. Följande skall anges i tillståndet:

a) Den person för vilken tillståndet utfärdas. a) Den person för vilken tillståndet utfärdas.
b) Ämnets identitet. b) Ämnets identitet.

c) Den användning för vilken tillståndet c) Den användning för vilken tillståndet 
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utfärdas. utfärdas.

ca) Den tid för vilken tillståndet beviljas.
d) Eventuella villkor för tillståndets 
beviljande.

d) Eventuella villkor för tillståndets 
beviljande.

e) Eventuell omprövningsperiod. e) En omprövningsperiod.
f) Eventuella övervakningsåtgärder. f) Eventuella övervakningsåtgärder.

fa) En substitutionsplan.

Motivering

Alla tillstånd skall vara tidsbegränsade eftersom en omprövning efter en vis tid möjliggör 
(och uppmuntrar till) anpassningar till tekniska framsteg (t.ex. övervägande av nya uppgifter 
om faror, exponering, socioekonomisk nytta och tillgängliga alternativ). Utan regelbundna 
omprövningsperioder går man miste om möjligheten att utveckla säkrare alternativ. En 
substitutionsplan bör ingå i varje tillstånd.

Ändringsförslag 34
Artikel 58, punkt 1

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

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

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

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

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

Om andra uppgifter i den ursprungliga 
ansökan har ändrats är det nödvändigt att 
uppdatera dessa uppgifter.
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Motivering

I syfte att nå överensstämmelse med målet om tidsbegränsade tillstånd och genomföra 
substitutionsprincipen.

Ändringsförslag 35
Artikel 59, punkt 4

4. En ansökan om tillstånd skall omfatta 
följande:

4. En ansökan om tillstånd skall omfatta 
följande:

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

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

b) Namnet på den person som lämnar in 
ansökan och kontaktuppgifter.

b) Namnet på den person som lämnar in 
ansökan och kontaktuppgifter.

c) En begäran om tillstånd, med angivande 
av den användning för vilken tillståndet 
söks, och som i tillämpliga fall täcker 
ämnets användning i beredningar och/eller i 
varor.

c) En begäran om tillstånd, med angivande 
av den användning för vilken tillståndet 
söks, och som i tillämpliga fall täcker 
ämnets användning i beredningar och/eller i 
varor.

d) En kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet 
med bilaga I, om en sådan inte redan 
tillhandahållits som ett led i registreringen; 
rapporten skall omfatta hälso- och/eller 
miljörisker som uppkommer i samband med 
ämnets användning och som beror på ämnets 
inneboende egenskaper enligt bilaga XIII.

d) En kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet 
med bilaga I, om en sådan inte redan 
tillhandahållits som ett led i registreringen; 
rapporten skall omfatta hälso- och/eller 
miljörisker som uppkommer i samband med 
ämnets användning och som beror på ämnets 
inneboende egenskaper enligt bilaga XIII 
samt riskhanteringsåtgärder.

da) En socioekonomisk analys som 
förrättas i enlighet med bilaga XV.
db) En analys av alternativen i vilken deras 
risker och substitutionens tekniska och 
ekonomiska genomförbarhet prövas, 
tillsammans med en substitutionsplan som 
omfattar forskning och utveckling och en 
tidsplan för av sökanden föreslagna 
åtgärder.

Motivering

I syfte att nå överensstämmelse med målet om att göra tillståndet föremål för en 
socioekonomisk analys och en analys av tillgängliga alternativ. En substitutionsplan bör ingå 
i varje tillstånd. En tillståndsansökan bör uttryckligen innehålla riskhanteringsåtgärder.
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Ändringsförslag 36
Artikel 59, punkt 5

5. Till ansökan får också fogas utgår
a) en socioekonomisk analys som 
genomförts i enlighet med bilaga XV,
b) en analys av alternativen med avseende 
på deras risker och ekonomiska 
genomförbarhet samt, om detta är lämpligt, 
en substitutionsplan, inklusive forskning 
och utveckling och sökandens tidsplan för 
de föreslagna åtgärderna.

Motivering

Kopplat till ändringsförslaget till artikel 59.4 som gör dessa bestämmelser obligatoriska.

Ändringsförslag 37
Artikel 59, punkt 6

6. Ansökan skall inte omfatta något av 
följande:

utgår

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

Motivering

Det är viktigt att ta i beaktande många olika användningar av de berörda kemikalierna, 
särskilt då det är fråga om lagstiftning som inte behandlar ämnenas miljöpåverkan utan 
också möjliga källor för avgivning och exponering.

Bestämmelser om gränsvärden för utsläpp är inte lämpliga för kemikalier med särskilt farliga 
egenskaper och de kan inte säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, 
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särskilt avseende PBT- och vPvB-ämnen. Det är viktigt att man i tillståndsansökningarna till 
fullo behandlar hälso- och miljöriskerna även i de fall där gränsvärden för utsläpp har 
fastställts.

Ändringsförslag 38
Artikel 62

Skyldigheter för tillståndshavare Informationskrav för användning av 
tillståndspliktiga ämnen

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

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

Alla de ämnen som godkänts för 
användning och alla de beredningar och 
varor som innehåller ämnen som godkänts 
för användning i dessa beredningar och 
varor skall märkas. På etiketten skall anges
a) ämnets namn,
b) ämnets klassificering och motsvarande 
symboler och farobeteckningar såsom de 
fastställts i direktiv 67/548/EEG,
c) det faktum att ämnet är tillståndspliktigt,
d) den relevanta användning som ämnet 
har godkänts för.

Motivering

De föreslagna skyldigheterna för tillståndshavare räcker inte till för att skapa den 
nödvändiga medvetenheten. Det är mycket viktigt att de många kemikalieanvändarna i 
tillverknings- och distributionskedjan, allmänheten och avfallshanteringssektorn får 
information om användningen av kemikalier med särskilt farliga egenskaper för vilka det 
krävs tillstånd.

Ändringsförslag 39
Artikel 65, punkt 1

1. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen och om denna risk måste hanteras 
på gemenskapsnivå, skall bilaga XVI ändras 
i enlighet med förfarandet i artikel 130.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 

1. Om det föreligger en oacceptabel 
miljörisk eller hälsorisk, till exempel för 
utsatta befolkningsgrupper, i samband med 
tillverkning, användning eller utsläppande 
på marknaden av ämnen och om denna risk 
måste hanteras på gemenskapsnivå, skall 
bilaga XVI ändras i enlighet med förfarandet 
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eller ändrar befintliga begränsningar i 
bilaga XVI avseende tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen som sådana, i beredningar eller 
artiklar i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 66–70.

i artikel 130.3, genom att man fastställer nya 
begränsningar eller ändrar befintliga 
begränsningar i bilaga XVI avseende 
tillverkning, användning eller utsläppande 
på marknaden av ämnen som sådana, i 
beredningar eller artiklar i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 66–70.

Motivering

Vid antagandet av begränsningar inom ramen för REACH bör man uttryckligen ta hänsyn till 
riskerna för utsatta befolkningsgrupper.

Ändringsförslag 40
Artikel 72, punkt 1, led c

c) En riskbedömningskommitté, som skall 
ansvara för att bereda myndighetens 
yttranden om tillståndsansökningar, förslag 
till begränsningar och andra frågor avseende 
hälso- eller miljörisker som uppkommer vid 
tillämpningen av denna förordning.

c) En risk- och 
alternativbedömningskommitté, som skall 
ansvara för att bereda myndighetens 
yttranden om tillståndsansökningar, förslag 
till begränsningar, utvärdering av 
tillgängliga alternativ och andra frågor 
avseende hälso- eller miljörisker som 
uppkommer vid tillämpningen av denna 
förordning.

Motivering

Det är fråga om en horisontal ändring – om kommitténs namn och behörighetsområde ändras 
måste ändringen göras i hela texten. Genom detta ändringsförslag stärks avsikten att 
beslutsfattandet i enlighet med tillståndsbestämmelserna alltid skall ta hänsyn till tillgängliga 
säkrare alternativ.

Ändringsförslag 41
Artikel 73, punkt 2, led d

d) Upprätta och underhålla en eller flera 
databaser med information om alla 
registrerade ämnen, ett klassificerings- och 
märkningsregister och en harmoniserad 
klassificerings- och märkningsförteckning; 
den skall offentliggöra all icke-konfidentiell 
information i databaserna, som fastställts 
enligt artikel 116.1, på Internet och 
tillhandahålla annan icke-konfidentiell 

d) Upprätta och underhålla en eller flera 
databaser med information om alla 
registrerade ämnen, ett klassificerings- och 
märkningsregister och en harmoniserad 
klassificerings- och märkningsförteckning; 
den skall inom 15 arbetsdagar offentliggöra 
all icke-konfidentiell information i 
databaserna, som fastställts enligt 
artikel 116.1, på Internet och tillhandahålla 
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information i databaserna på begäran. annan icke-konfidentiell information i 
databaserna på begäran, i enlighet med 
artikel 115.2.

Motivering

För att säkra tydligheten behövs det en tidsfrist för införande av (offentlig) information i 
databaserna. Denna tidsfrist bör vara 15 arbetsdagar i överensstämmelse med den 
standardiserade svarstiden enligt förordning 1049/2001. En tydlig hänvisning bör göras till 
förfarandet för begäran om tillgång till sådan icke-konfidentiell information som inte ingår i 
artikel 116.1 och sådan information som inte betraktas som konfidentiell enligt artikel 116.2.

Ändringsförslag 42
Artikel 73, punkt 2, led e

e) Offentliggöra tillgänglig information om 
vilka ämnen som håller på att utvärderas 
eller har utvärderats, inom 90 dagar från det 
att kemikaliemyndigheten erhåller 
informationen i enlighet med artikel 116.1.

e) Offentliggöra tillgänglig information om 
vilka ämnen som håller på att utvärderas 
eller har utvärderats, inom 15 arbetsdagar
från det att kemikaliemyndigheten erhåller 
informationen i enlighet med artikel 116.1.

Motivering

Genom artikel 73.2 e åläggs kemikaliemyndigheten att offentliggöra information om 
utvärdering av ämnen inom 90 dagar. Detta stämmer inte överens med det riktmärke för 
besvarande av begäran som fastställts i Århuskonventionen och i förordning 1049/2001. 
Kemikaliemyndigheten skulle i normala fall vara skyldig att besvara en begäran om tillgång 
till handlingar inom 15 arbetsdagar i enlighet med förordning 1049/2001.

Ändringsförslag 43
Artikel 115, punkt 1

1. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001 skall 
allmänheten ha tillgång till icke-
konfidentiell information i dokument som 
kemikaliemyndigheten förfogar över i 
enlighet med denna förordning. 
Kemikaliemyndigheten skall på begäran 
tillhandahålla sådan information i enlighet 
med artikel 73.2 d.

1. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001 skall 
allmänheten ha tillgång till sådan
information som inte ingår i artikel 116 i 
dokument som kemikaliemyndigheten 
förfogar över i enlighet med denna 
förordning. Kemikaliemyndigheten skall på 
begäran offentliggöra sådan information på 
Internet i enlighet med artikel 73.2 d.

Motivering

Det måste klargöras att artikel 115 enbart berör information i ”gråzonen”, det vill säga 
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information som inte uttryckligen nämns i artikel 116 (alltid icke-konfidentiell eller alltid 
konfidentiell information). När tillgång väl beviljats bör denna information offentliggöras på 
samma sätt som information som alltid är icke-konfidentiell.

Ändringsförslag 44
Artikel 115, punkt 2

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

2. När kemikaliemyndigheten mottar en 
begäran om tillgång till information som 
inte ingår i artikel 116 och för vilken tredje 
part har begärt konfidentiell behandling 
enligt förordning (EG) nr 1049/2001 skall 
den samråda med den berörda tredje parten i 
enlighet med artikel 4.4 i den förordningen; 
detta skall göras såsom anges i andra och 
tredje stycket.

Kemikaliemyndigheten skall informera 
registranten, den potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd part 
om denna begäran. De berörda parterna får 
inom 30 dagar lämna in en redogörelse där 
de anger vilken begärd information som de 
anser är kommersiellt känslig och vars 
spridning kan skada dem i kommersiellt 
hänseende, och som de därför vill skall 
hanteras konfidentiellt så att inga personer 
utanför de behöriga myndigheterna, 
kemikaliemyndigheten och kommissionen 
får tillgång till den. En sådan begäran skall 
motiveras i varje enskilt fall.

Kemikaliemyndigheten skall informera 
registranten och i tillämpliga fall den 
potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd part 
om denna begäran. 

En sådana redogörelse skall beaktas av 
kemikaliemyndigheten, som på grundval av 
motiveringen skall besluta huruvida den 
berörda partens begäran om konfidentiell 
behandling skall godtas; den skall därefter 
bestämma om den skall bevilja begäran om 
tillgång till dokument. 
Kemikaliemyndigheten skall informera den 
berörda parten, som i enlighet med 
artiklarna 87, 88 och 89 får överklaga 
myndighetens beslut till besvärsnämnden 
inom 15 dagar från det att beslutet om att 
avslå begäran om konfidentiell behandling
fattats. Ett sådant överklagande skall tills 
vidare upphäva beslutet. Besvärsnämnden 
skall fatta beslut om överklagandet inom 30 

Kemikaliemyndigheten skall, inom 
15 arbetsdagar från det att ansökan 
registrerats, informera sökanden och 
registranten, den potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd 
part om sitt beslut. Dessa får alla i enlighet 
med artiklarna 87, 88 och 89 överklaga detta 
beslut till besvärsnämnden inom 15 dagar 
från det att beslutet fattats. Ett sådant 
överklagande skall tills vidare upphäva 
beslutet. Besvärsnämnden skall fatta beslut 
om överklagandet inom 30 dagar.



PA\562492SV.doc 29/33 PE 357.536v01-00

SV

dagar.

Motivering

Tidsfristen för det första beslutet bör vara förenlig med Århuskonventionen och förordning 
1049/2001 där det fastställs att informationen skall göras tillgänglig inom en månad. Genom 
ändringsförslaget ges dessutom alla parter – även de som vägrats tillgång till information –
rätt att överklaga ett beslut. 

Uttrycken ”kommersiellt känslig” och ”kan skada dem i kommersiellt hänseende” i texten är 
inte erkända av Århuskonventionen. Blotta möjligheten till skada utgör inte grund nog för det 
undantag som avses i artikel 4.4 d i konventionen. 

Kemikaliemyndigheten bör inte beakta enbart registrantens motivering, utan även de andra 
parternas synpunkter.

Ändringsförslag 45
Artikel 115, punkt 3

3. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2003/41 skall 
allmänheten ha tillgång till icke-
konfidentiell information i dokument som 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
förfogar över i enlighet med den här 
förordningen. Medlemsstaterna skall se till 
att det inrättas system som ger den berörda 
parten möjlighet att överklaga beslut som 
fattats beträffande tillgång till dokument; 
sådana överklaganden skall tills vidare 
upphäva beslutet.

3. I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2003/42 skall 
allmänheten ha tillgång till sådan
information som inte ingår i artikel 116 i 
dokument som medlemsstaternas behöriga 
myndigheter förfogar över i enlighet med 
den här förordningen. Medlemsstaterna skall 
se till att det inrättas system som ger den 
berörda parten möjlighet att överklaga beslut 
som fattats beträffande tillgång till 
dokument; sådana överklaganden skall tills 
vidare upphäva beslutet. Ett beslut om 
överklagandet skall fattas inom 30 dagar.

Motivering

Det måste klargöras att artikel 115 enbart berör information i ”gråzonen”, det vill säga 
information som inte uttryckligen nämns i artikel 116 (alltid icke-konfidentiell eller alltid 
konfidentiell information). Man bör införa en tidsfrist för beslut om överklaganden.

Ändringsförslag 46
Artikel 116, rubrik

  
1 EGT L 41, 14.2.2003, s. 26.
2 EGT L 41, 14.2.2003, s. 26.
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Konfidentiell information Insyn och sekretess

Motivering

Rubriken bör återspegla artikelns innehåll på ett balanserat sätt.

Ändringsförslag 47
Artikel 116, punkt 1

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

1. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

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

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

c) Ämnets Einecs-namn om sådant finns. c) Ämnets Einecs-namn om sådant finns.

d) Fysikalisk-kemiska data om ämnet och 
om dess spridning och öde i miljön.

d) Fysikalisk-kemiska data om ämnet och 
om dess spridning och öde i miljön.

e) Resultaten av toxikologiska och 
ekotoxikologiska undersökningar.

e) Resultaten av toxikologiska och 
ekotoxikologiska undersökningar.

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

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

g) Ämnets renhetsgrad och identifiering av 
föroreningar och/eller tillsatser som är kända 
för att vara farliga, om detta är viktigt för 
ämnets klassificering och märkning.

g) Ämnets renhetsgrad och identifiering av 
föroreningar och/eller tillsatser som är kända 
för att vara farliga, om detta är viktigt för 
ämnets klassificering och märkning.

h) Riktlinjer för säker användning i enlighet 
med avsnitt 4 i bilaga IV.

h) Riktlinjer för säker användning i enlighet 
med avsnitt 4 i bilaga IV.

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

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

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

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

k) Det faktum att tester har genomförts på 
ryggradsdjur.

k) Det faktum att tester har genomförts på 
ryggradsdjur.

ka) Registrantens namn.
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kb) Ämnets kemiska struktur(er).
kc) Ämnets mängdintervall.
kd) Ett ämnes totala volym på 
EU-marknaden, grundat på volymklasser.
kd) Användningskategorier.
ke) En förteckning över beståndsdelarna i 
beredningar.
kf) Kemikaliesäkerhetsrapporten.

Motivering

Förteckningen över information som aldrig skall betraktas som konfidentiell är alltför
begränsad. Det finns ingen anledning att behandla information om registranters namn, 
mängdintervall eller användningskategorier som konfidentiell. Denna information har 
relevans för miljöskyddet och bör vara tillgänglig i enlighet med Århuskonventionen. 
Registrantens namn behövs för att man skall kunna undanröja hinder för uppgiftsutbyte och 
genomförande, och för att allmänheten skall få information om vem som producerar eller 
importerar en viss kemikalie. Att undanhålla registrantens namn skulle stå i strid med idén 
om ett öppet, stabilt och icke-korrupt system.

Ändringsförslag 48
Artikel 116, punkt 2, led a

a) Detaljerad information om beredningars 
fullständiga sammansättning.

a) Detaljerad kvantitativ information om 
beredningars fullständiga sammansättning.

Motivering

För kosmetika och rengöringsmedel gäller redan nu att information om beredningars 
fullständiga sammansättning skall offentliggöras. Sekretessen bör därför begränsas till 
kvantitativ information.

Ändringsförslag 49
Bilaga I, punkt 0.5, led 4, stycke 2

Om tillverkaren eller importören som en 
följd av steg 1–4 drar slutsatsen att ämnet 
eller beredningen uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt enligt direktiv 
67/548/EEG eller direktiv1999/45/EG, eller 
om det bedöms vara ett PBT eller vPvB, 
skall kemikaliesäkerhetsbedömningen även 
omfatta följande steg:

Om tillverkaren eller importören som en 
följd av steg 1–4 drar slutsatsen att ämnet 
eller beredningen uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt enligt direktiv 
67/548/EEG eller direktiv1999/45/EG, eller 
om det bedöms vara ett PBT eller vPvB eller 
om det finns andra rimliga anledningar till 
oro, skall kemikaliesäkerhetsbedömningen 
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även omfatta följande steg:

Motivering

Det är inte rimligt att automatiskt utesluta exponeringsbedömning och riskkarakterisering för 
ämnen som inte klassificeras som, eller som inte är PBT/vPvB-ämnen. Exempelvis kan 
exponering för högvolymämnen som används lokalt i större mängder leda till effekter på den 
lokala miljön, trots att ämnet inte uppfyller kraven på miljöklassificering.

Ändringsförslag 50
Bilaga I, punkt 1.4.1

1.4.1. Beroende på resultaten av steg 1–3 
skall DNEL för ämnet fastställas. Den skall 
återspegla troliga exponeringsvägar samt 
exponeringens varaktighet och frekvens. Om 
det är berättigat med hänsyn till 
exponeringsscenariot kan det räcka med en 
enda DNEL. Med hänsyn till tillgängliga data 
och exponeringsscenarierna i avsnitt 5 i 
kemikaliesäkerhetsrapporten kan det 
emellertid vara nödvändigt att fastställa 
olika DNEL för varje relevant 
befolkningsgrupp (t.ex. arbetstagare, 
konsumenter och människor som kan 
exponeras indirekt via miljön) och eventuellt
för olika undergrupper (t.ex. barn och 
gravida kvinnor) och för olika 
exponeringsvägar. En fullständig motivering 
skall ges, vilken bl.a. omfattar valet av 
använda data, exponeringsvägen (via 
munnen, huden eller inandning) samt 
exponeringens varaktighet och frekvens för 
det ämne för vilket DNEL gäller. Om mer än 
en exponeringsväg är trolig skall DNEL
fastställas för varje exponeringsväg och för 
alla exponeringsvägar i kombination. Vid 
fastställande av DNEL skall bl.a. följande 
faktorer beaktas:

1.4.1. Beroende på resultaten av steg 1–3 
skall DNEL för ämnet fastställas. Den skall 
återspegla troliga exponeringsvägar samt 
exponeringens varaktighet och frekvens. Om 
det är berättigat med hänsyn till 
exponeringsscenariot kan det räcka med en 
enda DNEL. Med hänsyn till tillgängliga data 
och exponeringsscenarierna i avsnitt 5 i 
kemikaliesäkerhetsrapporten kan det 
emellertid vara nödvändigt att fastställa 
olika DNEL för varje relevant 
befolkningsgrupp (t.ex. arbetstagare, 
konsumenter och människor som kan 
exponeras indirekt via miljön) och för 
utsatta befolkningsgrupper och för olika 
exponeringsvägar. En fullständig motivering 
skall ges, vilken bl.a. omfattar valet av 
använda data, exponeringsvägen (via 
munnen, huden eller inandning) samt 
exponeringens varaktighet och frekvens för 
det ämne för vilket DNEL gäller. Om mer än 
en exponeringsväg är trolig skall DNEL
fastställas för varje exponeringsväg och för 
alla exponeringsvägar i kombination. Vid 
fastställande av DNEL skall bl.a. följande 
faktorer beaktas:

i) Den osäkerhet som härrör bl.a. från 
variationen i experimentella data och 
variationen inom och mellan djurarter.

i) Den osäkerhet som härrör bl.a. från 
variationen i experimentella data och 
variationen inom och mellan djurarter.

ii) Effektens art och hur allvarlig den är. ii) Effektens art och hur allvarlig den är.

iii) Den befolkningsgrupp som den 
kvantitativa och/eller kvalitativa 

iii) Den befolkningsgrupp som den 
kvantitativa och/eller kvalitativa 
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exponeringsinformationen gäller för. exponeringsinformationen gäller för.

iv) Utsatta befolkningsgruppers särskilda 
mottaglighet.
v) Eventuella tecken på effekter som inte 
följer normen, särskilt om verkningssättet 
är obekant eller inte har karakteriserats 
tillräckligt.
vi) Eventuell samtidig exponering för 
andra kemikalier.

Motivering

Europaparlamentet anser att skyddet av barns hälsa mot sjukdomar som är kopplade till 
miljön är en mycket viktig investering för att säkerställa en lämplig human och ekonomisk 
utveckling (betänkande av Paulsen om en europeisk strategi för miljö och hälsa) och har 
begärt särskilda begränsningar för kemikalier när det gäller riskgrupper (betänkande av Ries 
om en europeisk handlingsplan för miljö och hälsa). Man bör i REACH-förordningen alltid 
beakta utsatta befolkningsgrupper.
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