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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1046
BILAGA I, DEL 0, PUNKT 0.2

0.2. Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
omfatta alla identifierade användningar. Den 
skall gälla användning av ämnet som sådant 
(inklusive betydande föroreningar och 
tillsatser), eller ingående i en beredning eller 
vara. Bedömningen skall omfatta alla faser 
av ämnet livscykel och alla identifierade 
användningar. 
Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
baseras på en jämförelse av ämnets 
potentiella skadliga effekter med den kända 
eller rimligen förutsebara exponeringen av 
människor och/eller miljön för detta ämne.

0.2. Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
omfatta alla identifierade användningar i 
mängder om 1 ton eller mer per år. Den 
skall gälla användning av ämnet som sådant 
(inklusive betydande föroreningar och 
tillsatser), eller ingående i en beredning eller 
vara. Bedömningen skall omfatta alla faser 
av ämnet livscykel och alla identifierade 
användningar (inklusive avfallsfasen, utan 
hinder av artikel 2.1 d i denna förordning). 
Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall 
baseras på en jämförelse av ämnets 
potentiella skadliga effekter med den kända 
eller rimligen förutsebara exponeringen av 
människor och/eller miljön för detta ämne.

Or. en
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Motivering

Se ändringsförslag till artikel 2 1 e och till artikel 13.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 1047
BILAGA I, DEL 0, PUNKT 0.4, STYCKE 4

Om tillverkaren eller importören anser sig ha 
behov av ytterligare information för att 
utarbeta sin kemikaliesäkerhetsrapport och 
om denna information endast kan erhållas 
genom utförande av tester i enlighet med 
bilaga VI eller VIII där ryggradsdjur 
används, skall tillverkaren eller importören 
lämna in ett förslag till teststrategi av vilken 
det framgår varför denna ytterligare 
information anses nödvändig. Detta skall 
också anges under lämplig rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten. Medan 
tillverkaren eller importören väntar på 
resultaten från ytterligare tester skall de 
riskhanteringsåtgärder som har vidtagits 
redovisas i kemikaliesäkerhetsrapporten.

Om tillverkaren eller importören anser sig ha 
behov av ytterligare information för att 
utarbeta sin kemikaliesäkerhetsrapport och 
om denna information endast kan erhållas 
genom utförande av tester i enlighet med 
bilaga VI, VII eller VIII där ryggradsdjur 
används, skall tillverkaren eller importören 
lämna in ett förslag till teststrategi av vilken 
det framgår varför denna ytterligare 
information anses nödvändig. Detta skall 
också anges under lämplig rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten. Medan 
tillverkaren eller importören väntar på 
resultaten från ytterligare tester skall de 
riskhanteringsåtgärder som har vidtagits 
redovisas i kemikaliesäkerhetsrapporten.

Or. en

Motivering

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on vertebrate animals 
for provision of the information specified in Annex VI should also be submitted.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 1048
BILAGA I, DEL 0, PUNKT 0.5, 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 

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 
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direktiv1999/45/EG, eller om det bedöms 
vara ett PBT eller vPvB, skall 
kemikaliesäkerhetsbedömningen även 
omfatta följande steg:

direktiv1999/45/EG, eller om det bedöms 
vara ett PBT eller vPvB, eller om det finns 
andra skäliga anledningar till oro, skall 
kemikaliesäkerhetsbedömningen även 
omfatta följande steg:

Or. en

Motivering

It is not reasonable to automatically eliminate exposure assessment and risk characterisation 
for substances which will not be classified or which are not PBT/vPvB, as proposed. This is 
not in line with the principles on risk assessment that are the basis for the REACH proposal. 
For example exposure to high volume substances that are used locally in larger quantities 
may lead to effects in the local environment even though the substance does not meet the 
requirements for environmental classification. According to one of the fundamental principles 
of toxicology it is the amount of exposure that determines whether there is an effect. It is not 
reasonable to ignore this.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola

Ändringsförslag 1049
BILAGA I, DEL 1, PUNKT 1.0.2

1.0.2. Bedömningen av hälsofaran skall 
omfatta följande grupper av möjliga 
effekter: 1. toxikokinetik, metabolism och 
distribution, 2. akuta effekter (akut toxicitet, 
irritation och frätande egenskaper), 
3. allergiframkallande egenskaper, 
4. toxicitet efter upprepade doser samt 
5. CMR-effekter (cancerogena, mutagena 
eller reproduktionsstörande effekter). På 
grundval av den information som finns skall 
även andra effekter behandlas om det 
behövs.

1.0.2. Bedömningen av hälsofaran skall 
omfatta följande grupper av möjliga 
effekter: 1. toxikokinetik, metabolism och 
distribution, 2. akuta effekter (akut toxicitet, 
irritation och frätande egenskaper), 
3. allergiframkallande egenskaper, 
4. toxicitet efter upprepade doser samt 
5. CMR-effekter (cancerogena, mutagena 
eller reproduktionsstörande effekter). I detta 
sammanhang skall godkända metoder och 
struktur- och aktivitetssamband (QSAR) 
godkända av kemikaliemyndigheten 
användas. På grundval av den information 
som finns skall även andra effekter 
behandlas om det behövs.

Or. es

Motivering

The use by small- and medium-size enterprises of the approved tests and models will 
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contribute to greater legal certainty and make for a prior selection procedure that eliminates 
possible irregularities.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique Ries, Chris 
Davies

Ändringsförslag 1050
BILAGA I, DEL 1, 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 
exponeringsinformationen gäller för.

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

iiia) Särskild känslighet hos utsatta 
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befolkningsgrupper.
iiib) Alla tecken på andra effekter än 
standardeffekter, särskilt då 
händelseförloppet inte är känt eller 
tillräckligt beskrivet.
iiic) Eventuell samexponering med andra 
kemikalier.

Or. en

Motivering

The European Parliament considered that ‘protecting the health of children against 
environment-related diseases is an essential investment with a view to ensuring adequate 
human and economic development’ (Paulsen Report on European Environment and Health 
Strategy) and asked for specific restrictions on chemicals for high-risk sections of the 
population (Ries report on European Environment and Health Action Plan). REACH should 
always consider vulnerable populations. (Schlyter and others)

On the 23rd February 2005, the European Parliament adopted a resolution on the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (A6-0008/2005 ) in which it called ‘on the 
Commission to ensure that all risk assessments that will be undertaken should specifically 
address the risks for foetuses, infants and children, where there is potential exposure of these 
particularly vulnerable groups. (Frédérique Ries and others)

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Ändringsförslag 1051
BILAGA I, DEL 1, PUNKT 1.4.1, LED IIIA–IIID (nya)

iiia) Särskild känslighet hos utsatta 
befolkningsgrupper.
iiib) Alla tecken på andra effekter än 
standardeffekter, särskilt då 
händelseförloppet inte är känt eller 
tillräckligt beskrivet.
iiic) Eventuell samexponering med andra 
kemikalier.
iiid) Osäkerhet om uppgifters tillförlitlighet 
och generellt förtroende för databasen.

Or. en
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Motivering

The European Parliament has pointed out that current risk assessment methodologies do not 
specifically consider foetuses, infants and children and the wide range of exposure patterns 
that exist within this population´ under the REACH proposal (Report on European 
Environment and Health Strategy A5-0193/2004 Marit Paulsen).

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1052
BILAGA I, DEL 4, PUNKT 4.2

Om ämnet uppfyller kriterierna skall en 
karakterisering av utsläppen göras, vilken 
skall omfatta de relevanta delarna av den 
exponeringsbedömning som beskrivs i 
avsnitt 5. Den skall i synnerhet innehålla en 
uppskattning av de mängder av ämnet som 
släpps ut till olika delar av miljön vid all 
verksamhet som bedrivs av tillverkaren eller 
importören och alla identifierade 
användningar, och en identifiering av olika 
vägar via vilka människor och miljön 
exponeras för ämnet.

Om ämnet uppfyller kriterierna skall en 
karakterisering av utsläppen göras, vilken 
skall omfatta de relevanta delarna av den 
exponeringsbedömning som beskrivs i 
avsnitt 5. Den skall i synnerhet innehålla en 
uppskattning av de mängder av ämnet som 
släpps ut till olika delar av miljön vid all 
verksamhet som bedrivs av tillverkaren eller 
importören och alla identifierade 
användningar om 1 ton eller mer per år, och 
en identifiering av olika vägar via vilka 
människor och miljön exponeras för ämnet.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 13.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1053
BILAGA I, DEL 5, PUNKT 5.1.1, STYCKE 1

5.1.1. Exponeringsscenarier skall tas fram 
för tillverkning i gemenskapen, för 
tillverkarens och importörens egen 
användning och för alla identifierade 
användningar. Ett exponeringsscenario är en 
uppsättning villkor som beskriver hur ämnet 
tillverkas eller används under sin livscykel 
och hur tillverkaren eller importören 
kontrollerar, eller rekommenderar 

5.1.1. Exponeringsscenarier skall tas fram 
för tillverkning i gemenskapen, för 
tillverkarens och importörens egen 
användning och för alla identifierade 
användningar om 1 ton eller mer per år. Ett 
exponeringsscenario är en uppsättning 
villkor som beskriver hur ämnet tillverkas 
eller används under sin livscykel och hur 
tillverkaren eller importören kontrollerar, 
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nedströmsanvändare att kontrollera, 
exponeringen av människor och miljön. 
Dessa exponeringsscenarier kan allt efter 
behov vara omfattande eller specifika. 
Exponeringsscenariot skall redovisas under 
relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten och 
sammanfattas i en bilaga till 
säkerhetsdatabladet med användning av en 
lämplig kort titel som kortfattat beskriver 
användningen. Ett exponeringsscenario 
skall, i förekommande fall, i synnerhet 
omfatta en beskrivning av följande:

eller rekommenderar nedströmsanvändare 
att kontrollera, exponeringen av människor 
och miljön. Dessa exponeringsscenarier kan 
allt efter behov vara omfattande eller 
specifika. Exponeringsscenariot skall 
redovisas under relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten och 
sammanfattas i en bilaga till 
säkerhetsdatabladet med användning av en 
lämplig kort titel som kortfattat beskriver 
användningen. Ett exponeringsscenario 
skall, i förekommande fall, i synnerhet 
omfatta en beskrivning av följande:

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag till artikel 13.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Ändringsförslag 1054
BILAGA I, DEL 5, PUNKT 5.1.1 

5.1.1. Exponeringsscenarier skall tas fram 
för tillverkning i gemenskapen, för 
tillverkarens och importörens egen 
användning och för alla identifierade 
användningar. Ett exponeringsscenario är 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 och miljön. 
Dessa exponeringsscenarier kan allt efter 
behov vara omfattande eller specifika. 
Exponeringsscenariot skall redovisas under 
relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten och 
sammanfattas i en bilaga till 
säkerhetsdatabladet med användning av en 
lämplig kort titel som kortfattat beskriver 
användningen. Ett exponeringsscenario 

5.1.1. Exponeringsscenarier skall tas fram 
för tillverkning i gemenskapen, för 
tillverkarens och importörens egen 
användning och för alla identifierade 
användningar i enlighet med artikel 3.25. 
Ett exponeringsscenario är 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 
och miljön. Dessa exponeringsscenarier kan 
kategoriseras i enlighet med definitionen i 
artikel 3.30 och kan allt efter behov vara 
omfattande eller specifika. 
Exponeringsscenariot skall redovisas under 
relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten och 
sammanfattas i en bilaga till 
säkerhetsdatabladet med användning av en 
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skall, i förekommande fall, i synnerhet 
omfatta en beskrivning av följande:

lämplig kort titel som kortfattat beskriver 
användningen. Ett exponeringsscenario 
skall, i förekommande fall, i synnerhet 
omfatta en beskrivning av följande:

Or. de

Motivering

Användnings- och exponeringskategorierna är så uppbyggda att alla typer av identifierade 
användningar kan beskrivas genom en kombination av de relevanta elementen. Kategorierna 
kombinerar särskilda exponeringssituationer och beskriver alla villkor som är avgörande för 
exponeringen.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Ändringsförslag 1055
BILAGA I, DEL 5, PUNKT 5.2.5A (ny) 

5.2.5a. Validerade 
exponeringsbedömningar kan förenklas 
med hjälp av särskilda IT-hjälpmedel, även 
branschspecifika, om sådana finns 
tillgängliga.

Or. de

Motivering

Små och medelstora företag kan få hjälp med att uppfylla sina förpliktelser genom särskilda 
och specialiserade IT-hjälpmedel som redan finns eller som kan tas fram och som kan 
användas vid exponeringsbedömningen.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 1056
BILAGA I, DEL 6, PUNKT 6.5, STYCKE 2

För ämnen som uppfyller PBT- och vPvB-
kriterierna skall tillverkare eller importörer 
använda den information som erhållits i 
avsnitt 5 steg 2 när de vid sin anläggning 
genomför riskhanteringsåtgärder som 
minimerar exponeringen av människor och 

För CMR-ämnen utan viktgränser och 
ämnen som uppfyller PBT- och 
vPvB-kriterierna skall tillverkare eller 
importörer använda den information som 
erhållits i avsnitt 5 steg 2 när de vid sin 
anläggning genomför riskhanteringsåtgärder 
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miljön, och när de rekommenderar 
nedströmsanvändare att vidta sådana 
åtgärder. 

som minimerar exponeringen av människor 
och miljön, och när de rekommenderar 
nedströmsanvändare att vidta sådana 
åtgärder. 

Or. en

Motivering

In Annex I, 6.4 ”adequate control” for an exposure scenario is defined. For substances 
without a threshold value or a Derived No-Effect Levels a qualitative assessment shall be 
made of the likelihood of an effect in the given exposure scenario. For PBT and vPvB 
substances the information about riskreducing measures that has been obtained in the 
exposure assessment shall be used to minimise exposure for human health and the 
environment.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, 
Mechtild Rothe

Ändringsförslag 1057
BILAGA I, DEL 7, TABELL, DEL A, -1 (ny) 

(-1) Beskrivning av de användnings- och 
exponeringskategorier som omfattas.

Or. de

Motivering

Användnings- och exponeringskategorier är det centrala elementet i en strukturerad 
överföring av information om riskhanteringsåtgärder, exponeringsmål (exempelvis DNEL, 
PNEC) och användningsvillkor i hela produktionskedjan. Dessa kategorier är till hjälp för 
aktörerna i produktionskedjan och för utarbetandet av ett säkerhetsdatablad för efterföljande 
aktör i kedjan.

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

Ändringsförslag 1058
BILAGA IA, DEL 1, PUNKT 1.2, STYCKE 1

Ange ämnets eller beredningens 
användningsområden i den mån de är kända. 
Där många olika användningsområden är 
möjliga, behöver bara de viktigaste eller 

Ange ämnets eller beredningens 
användningsområden i den mån de är kända. 
Ge i så fall en kort beskrivning av den 
faktiska funktionen, exempelvis flamskydd, 
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vanligaste anges. Ge i så fall en kort 
beskrivning av den faktiska funktionen, 
exempelvis flamskydd, antioxidant osv.

antioxidant osv.

Or. it

Motivering

Genom ändringsförslaget skall man undvika att vissa användningar utelämnas och att 
ytterligare registreringar på det viset blir onödiga.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 1059
BILAGA IA, DEL 3, PUNKT 3.3A (ny)

3.3a. För beredningar som inte uppfyller 
kraven i 3.2 och 3.3 och för vilka PNEC för 
använda ämnen är lägre än 500 µg/l, skall 
kvantiteten, biologisk nedbrytning 
(elimineringsmöjlighet) och logPow 
meddelas nedströmsanvändarna i enlighet 
med artiklarna 34 och 35.

Or. en

Motivering

A substance may be critical during the use, if the downstream user has a “weak” pre-flooder 
and the PNEC of the substance is lower than 500 µg/l. These are relevant properties of the 
substances that are necessary to be communicated to downstream users if they have to 
perform an exposure assessment and a chemical safety report in accordance with articles 34 
and 35.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1060
BILAGA IAA (ny)

Bilaga Iaa
Användnings- och exponeringskategorier

Tillverkare eller importörer av ett ämne skall vid registreringen enligt artikel 9 eller 
förhandsregistreringen enligt artikel 26 förutom uppgifter om den avsedda användningen 
även lämna följande information:

1. Uppgifter om användningskategorier:

1.1. Industriellt med följande kännetecken:
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Hög kompetens.
Hög standard på övervakningen.
Hög standard på tekniska åtgärder.

1.2. Yrkesmässigt med följande kännetecken:
Olika kompetens.
Låg standard på övervakningen.
Låg standard på tekniska åtgärder.

1.3. Konsumentanvändning och privat användning med följande kännetecken:
Låg kompetens.
Ingen övervakning.
Inga tekniska eller personrelaterade skyddsåtgärder.
Känsligare persongrupper (exempelvis barn och äldre människor).

2. Uppgifter om exponeringskategorier:
Kategorisering av exponeringar utifrån följande:

2.1 Relevanta upptagningsvägar för människor:
2.1.1 Oralt.
2.1.2 Genom inandning.
2.1.3 Dermalt.

2.2 Tillförselvägar i miljön:
Luft.
Vatten.
Mark.
Biota.

2.3. Exponeringens varaktighet och frekvens:
Enstaka.
Kortvarig.
Upprepad.
Långvarig.

3. Användnings- och exponeringskategorier för registrering och förhandsregistrering 
erhålls genom kombinerad användning av uppgifterna i punkt 2. Kemikaliemyndigheten 
kan fastställa ett formulär i enlighet med artikel 108.

Or. de
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Motivering

Ett schema över användnings- och exponeringskategorier enligt formuläret i artikel 108 
erbjuder ämnesanvändaren (nedströmsanvändaren) kombinerad information utifrån 
exponeringskategorier, gränsvärden och lämpliga skyddsåtgärder för att efterleva respektive 
gränsvärde. På så vis kan ämnesanvändaren genom att jämföra sin specifika användning med 
användnings- och exponeringskategorierna fastställa
− om hans användning omfattas av en eller flera användnings- och exponeringskategorier,
− om han måste modifiera exponeringsbedömningen,
− om han måste vidta åtgärder, och i så fall vilka.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 1061
BILAGA IB

Bilaga Ib Bilaga Ib utgår

Or. en

Motivering

Annex 1b on chemical safety assessments for preparations should be deleted. The reasons are 
that the scientific base is still too weak and the practical application of the proposed 
provisions will prove extremely difficult. A chemical safety report for a single substance is a 
much more straightforward task to complete. Preparations are a mixture of substances and 
the methodology proposed here is not reliable enough. The effect of a deletion will be that 
conventional methods will be used.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1062
BILAGA IB, INLEDNINGEN

En kemikaliesäkerhetsbedömning för en 
beredning skall göras i enlighet med 
bilaga I, dock med följande ändringar:

Förutom i samband med ämnen som är 
undantagna enligt artikel 13.2 skall en 
kemikaliesäkerhetsbedömning för en 
beredning göras i enlighet med bilaga I,
dock med följande ändringar:

Or. de
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Motivering

Vid en kemikaliesäkerhetsbedömning för beredningar är endast sådana uppgifter relevanta 
som överskrider särskilda minimivärden. Enligt artikel 13.2 är en 
kemikaliesäkerhetsbedömning inte nödvändig för ett ämne vars koncentration i beredningen 
understiger värdena i leden a–e. I klargörande syfte bör motsvarande bestämmelser införas i 
bilaga Ib om ”kemikaliesäkerhetsbedömningar för beredningar”, eftersom formuleringarna i 
bilaga Ib, exempelvis ” varje ämne som ingår i beredningen” och ”alla ämnen i 
beredningen”, är vilseledande.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1063
BILAGA IBA (ny)

Bilaga Iba
Riktlinjer för säker användning

Om inget säkerhetsdatablad krävs skall följande information lämnas:.
1. Första hjälpen (rubrik 4 i säkerhetsdatabladet)
2. Åtgärder vid brand (rubrik 5 i säkerhetsdatabladet)
3. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp (rubrik 6 i säkerhetsdatabladet)
4. Hantering och lagring (rubrik 7 i säkerhetsdatabladet)
5. Transportinformation (rubrik 14 i säkerhetsdatabladet)
6. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder (rubrik 8 i säkerhetsdatabladet)
7. Stabilitet och reaktivitet (rubrik 10 i säkerhetsdatabladet)
8. Avfallshantering
8.1. Avfallshantering (rubrik 13 i säkerhetsdatabladet)
8.2. Information om återvinning och bortskaffande för industrin
8.3. Information om återvinning och bortskaffande för allmänheten

Or. en

Motivering

This information is not new compared to the Commission proposal. It contains the old point 5 
of Annex IV of the Commission proposal which is moved to this new Annex Ib a (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet Annex Ia. (amendment linked to 
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Annex I)

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 1064
BILAGA IBA (ny)

Bilaga I ba
Kriterier för ämnen som registrerats i mängder under 10 ton och för vilka ytterligare 

uppgifter kan krävas
Om två eller fler av följande kriterier är uppfyllda.
a) Ämnen för vilka inga uppgifter lämnats om människors hälsa eller om endpoints 
avseende miljön.
b) Ämnen för vilka QSAR eller andra uppgifter indikerar att de sannolikt uppfyller 
kriterierna för klassificering som cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionsstörande ämnen, kategori 1 eller 2, eller som uppfyller kriterierna i bilaga 
XII, och för vilka inga relevanta uppgifter finns tillgängliga.
c) Ämnen med utbredd eller utspridd användning där exponeringen inte kan tillförlitligt 
bedömas, i synnerhet om sådana ämnen ingår i konsumentvaror.
d) Ämnen som registrerats av minst 20 registranter, förutsatt att dessa registranter inte visat 
att det inte föreligger någon nämnvärd exponering, eller QSAR eller andra uppgifter inte 
har indikerat en eventuell risk
e) Ämnen som identifierats som eventuella ersättare för andra ämnen och som erfordrar 
tillstånd eller är underkastade begränsningar, såvida QSAR eller andra uppgifter inte 
indikerat en eventuell risk.
f) Ämnen för vilka tillämpning eller kontroll i medlemsstaterna har resulterat i misstanke 
om risker för människors hälsa eller miljön.

Or. en

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato 

Ändringsförslag 1065
BILAGA IBA (ny)

Bilaga Iba
a) Byggprodukter som omfattas av rådets direktiv 89/106/EEG ändrat genom
direktiv 93/68/EEG.
b) Humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av rådets förordning 
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(EEG) nr 2309/93, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG samt rådets och 
Europaparlamentets direktiv 2001/83/EG.
c) Livsmedel som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 178/2002, inklusive livsmedelstillsatser som omfattas av rådets direktiv 89/107/EEG samt 
aromer och aromämnen som omfattas av rådets direktiv 88/388/EG och kommissionens 
beslut 1999/217/EG.
d) Foder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
inklusive fodertillsatser som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1831/2003 (ersätter rådets direktiv 70/524/EEG).
e) Produkter i djurfoder och som omfattas av rådets direktiv 82/471/EEG.
f) Medicinsk utrustning.
g) Material avsett att komma i kontakt med livsmedel som omfattas av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel (ersätter rådets direktiv 89/109/EEG).
h) Växtskyddsmedel som omfattas av rådets direktiv 91/414/EEG.
i) Biocidprodukter som omfattas av rådets direktiv 98/8/EG.
j) Elektriska och elektroniska produkter som omfattas av direktiv 2002/95/EG om 
begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska 
produkter.
k) Batterier och ackumulatorer som omfattas av direktiv 91/157/EEG om batterier och 
ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen.

Or. en

Motivering

Annex I b (new) groups all the references to Community legislation that cover aspects that 
should not be duplicated in REACH.

This amendment is related to the amendment to art. 2, paragraph 1, point (ea new)

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 1066
BILAGA II, PUNKT -1 OCH -1A (nya)

Bilaga II
- 1. Definition
Denna bilaga innehåller ämnen som är undantagna registrering. Bilagan omfattar 
naturligt förekommande ämnen samt beredningar som i huvudsak består därav, av vilka 
det finns lång erfarenhet som entydigt visar på frånvaro av risk eller mycket låga risker för 
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framkallande av ohälsa eller negativa miljöeffekter.
- 2. Revision
(i) I samband med förregistrering skall kemikaliemyndigheten lägga till de ämnen som 
faller under definitionen.
(ii) Efter utvärdering skall kemikaliemyndigheten lägga till de ämnen som de inte bedömer 
utgör någon risk eller som de bedömer utgör låg risk för framkallande av ohälsa eller 
negativa miljöeffekter.

Or. sv

Motivering

I dag finns ingen definition för de ämnen som finns upptagna i Bilaga II, t.ex. vatten och 
askorbinsyra. Genom att lägga till en definition blir texten tydligare. Den blir dessutom 
möjlig att revidera.

Trots att vi under lagstiftningsprocessen lägger till ämnen till bilaga II är vi övertygade om 
att den inte kommer att vara heltäckande. Vi önskar därför en tidig revidering, men även 
löpande under processen, allteftersom vi skaffar oss mer kunskaper. Utan våra förändringar 
kommer flera ämnen under lång tid framöver behöva registreras trots att myndigheten vet att 
dessa ämnen är utan risk.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Philippe 

Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer, Norbert Glante

Ändringsförslag 1067
BILAGA II, NYA POSTER

EINECS-nr    Namn/Grupp    CAS-nr EINECS-nr    Namn/Grupp    CAS-nr

231-096-4      Järn               7439-89-6

Or. xm

Motivering

Steel, by far the main use of iron, has been produced for 150 years with no evidence that iron 
presents risks to human health or the environment.
Because iron is a high tonnage material, it will be potentially subject to considerable testing 
under REACH. Such testing iron would entail the use of a large number of laboratory 
animals. (Oomen-Ruijten and others)

Iron has been used for thousands of years - in the last 150 years chiefly as the main 
component of steel - with no indication that it represents a risk to human health or the 



AM\565939SV.doc 17/101 PE 357.826v01-00

SV

environment. 
Because iron is produced in large tonnages, the present volume thresholds concept would 
make it subject to highly involved testing under REACH, resulting in extensive animal testing. 
The cost of testing and of registering iron would far outstrip the potential benefit. 
(Chatzimarkakis and others)

Iron should be placed on the list of substances exempted under Article 4(2)(a) from the 
registration requirement. Iron is a substance which has been known and used for centuries. 
The fact that, to date it has not been included in the exemption list is the result of political 
circumstances and not a logical consequence.

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

Ändringsförslag 1068
BILAGA II, NYA POSTER

EINECS-nr    Namn/Grupp    CAS-nr EINECS-nr    Namn/Grupp   CAS-nr

231-959-9 Syre O2 7782-44-7
231-098-5 Krypton Kr 7439-90-9
231-110-9 Neon Ne 7440-01-9
231-168-5 Helium He 7440-59-7
231-172-7 Xenon Xe 7440-63-3
200-812-7 Metan CH4 78-82-8

Or. it

Motivering

Kväve, argon och koldioxid är luftkomponenter som inte omfattas av registreringsplikten i 
bilaga II. Syre däremot är endast undantaget från registrering om det används i medicinska 
syften enligt direktiv 2001/83/EG.

Sällsynta gaser kan inte omfattas av punkt 8 i bilaga III eftersom de inte betraktas som farliga 
i enlighet med direktiv 67/548/EEG och eftersom de redan regleras av gällande 
transportlagstiftning (ADR).

Metan måste föras in i bilaga II eftersom det är huvudkomponenten i naturgas, som redan 
finns upptaget i bilaga III till förordningen
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Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato

Ändringsförslag 1069
BILAGA II, NYA POSTER

Syre, krypton, neon, helium och xenon 
skall tas upp i bilaga II.

Or. it

Motivering

Dessa gaser måste inbegripas med tanke på deras naturliga ursprung och med tanke på att de 
används i hälso- och sjukvård och för miljöskyddsändamål. (Foglietta med flera)

Ändringsförslag från Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Miroslav 
Ouzký

Ändringsförslag 1070
BILAGA II, NYA POSTER

EINECS-nr    Namn/Grupp    CAS-nr EINECS-nr Namn/Grupp    CAS-nr

232-350-7 Terpentinolja/Träterpentin 
8006-64-2

232-304-6 Rå hartsolja 8002-26-4
232-50-64 Ca lignosulfonat 8061-52-7
232-50-59 Na - lignosulfonat 8061-51-6
232-50-85 NH4 - lignosulfonat 8061-53-8
232-51-06 Lignosulfonisk syra 8062-15-5

Or. en

Motivering

Annex II already contains many naturally occurring substances. In addition, Annex III also 
exempts crude mineral oil and coal and natural gas from registration. This justifies the 
exemption of wood turpentine, crude tall oil, lignosulphonates and other wood components 
from registration requirements by adding them to the list of Annex II.
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Ändringsförslag från Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Miroslav Ouzký

Ändringsförslag 1071
BILAGA II, NY POST

EINECS-nr    Namn/Grupp    CAS-nr EINECS-nr    Namn/Grupp    CAS-nr

265-995-8      Cellulosamassa    65996-61-4

Or. en

Motivering

Annex II already contains many naturally occurring substances including multi component 
ones. 
Cellulose and starch are made up from the same monomeric saccharide, glucose. Glucose 
and starch are already included in Annex II. Therefore, cellulose pulp should also be added 
to the list of Annex II.  Natural polysaccharide cellulose is the main component of higher 
plant cell walls and is the most abundant organic compounds on earth. Approximately 50 % 
of all biomass materials is cellulose.  Cellulose is not classified as hazardous to human health 
or to the environment.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 1072
BILAGA II, NYA POSTER

EINECS-nr Namn/Grupp CAS-nr

232-296-4 Jordnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8002-03-7

232-370-6 Sesamfröolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8008-74-0

232-316-1 Palmolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8002-75-3

232-282-8 Kokosnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8002-31-8

232-425-4 Palmkärnsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8023-79-8

266-9-484 Sheasmör
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
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294-851-7 Illipe shoreasmör
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Shorea robusta-olja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Mandelolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8007-69-0

Hasselnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Valnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8024-09-7

Cashewnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8007-24-7

Paranötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Pistagenötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Makadamianötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
sojabönsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
rapsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
solrosolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
palmolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
kokosnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
palmkärnsolja
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Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Sojabönor, sojabönsbaljor, sojamjöl
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Rapsfrön, rapsfrökapslar, rapsmjöl
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Solrosfrön, solrosfrökapslar, solrosmjöl
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

Or. en

Motivering

This annex is taken over from the Annex II of Directive 793/93/EC on the evaluation of 
existing substances. The entries in this annex have never been updated, show many 
inconsistencies that have never been adjusted. These inconsistencies should be lift by 
harmonising and completing these entries.
Most products of concern for the oils and fats sector are of natural origin (vegetable oils or 
made from vegetable oils).
The use of oils and fats as food or feed ingredients indicate that their properties and risks are 
considered to be adequately well known and that these ‘substances’ are safe to human health 
and the environment. They are highly regulated under Regulation 178/2002.
All derivatives from these oils and fats are naturally present in the oil and each component is 
merely extracted unmodified. 
Several oils (sunflower, soybean, safflower, linseed, corn, castor, rapeseed) and derivatives 
(lecithins, fatty acids) are already included in Annex II and exempted from registration. 
The list of oils and fats to be exempted can and should be completed because vegetable oils 
(seed, tropical and nut) share similar physical and chemical properties. There is no legitimate 
reason to exclude selectively several of them as they can be substituted in various 
applications (food, feed, non-food and non-feed).

Hydrogenated, interesterified and fractionated oils and fats are being used extensively in food 
applications such as margarine. Consequently, they are safe to human health and the 
environment.

Vegetable seeds, meals and by-products are being used extensively in feed applications. 
Therefore, they are safe to animal health and welfare, human health and the environment.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 1073
BILAGA III, PUNKT 6

6. Biprodukter, såvida de inte själva är 6. Biprodukter, såvida de inte själva är 
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importerade eller finns på marknaden. importerade eller släppts ut på marknaden 
utanför ett slutet system.

Or. de

Motivering

Biprodukter från bearbetning av kol och metaller används till energi- och värmeproduktion. 
Av bearbetningsföretagen vidarebefordras de i slutna system till el- och värmeproducenter 
(”släpps ut på marknaden”) utan att komma i kontakt med allmänheten. De utgör således 
ingen fara för miljön eller för människors hälsa. Deras användning gör dessutom att bruket 
av naturliga energikällor som naturgas, olja och kol minskar. En anmälningsplikt skulle på 
otillbörligt vis försvåra användningen av dessa biprodukter.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges, Werner Langen

Ändringsförslag 1074
BILAGA III, PUNKT 8

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

8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen.

Or. xm

Motivering

Organic and inorganic substances should be treated equally in the registration process. 
Potential risk arising from minerals, ores or other natural substances can be addressed with 
other Community-legislation or at other stages of REACH. (Roth-Behrendt)

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register, without qualification. This gives the organics sector an 
unfair competitive advantage over the metals and inorganics sector.
Many minerals and ores are highly complex materials whose composition can vary widely 
depending on their sources, thus leading to the potential for multiple registrations for e.g. 
"iron ore". The resulting very large number of minerals and ores would overwhelm the system 
during the first phase of registration (substances of more than 1000 tones per annum). 
(Oomen-Ruijten and others)

Removal is warranted unreservedly. (Langen)
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1075
BILAGA III, PUNKT 8

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

8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen, om de inte 
modifieras kemiskt vid tillverkningen.

Or. en

Motivering

All naturally occurring substances (even those which are classified under Directive 67/548) 
should be exempted, because their inclusion would drastically increase the number of 
substances subject to registration. They were also exempted from the EINECS reporting 
criteria.  This is particularly true as naturally occurring substances include several thousands 
of substances most of them being of complex nature. Beside that they may change their 
composition due to seasonal and geographical conditions.

Ändringsförslag från Liam Aylward, Avril Doyle

Ändringsförslag 1076
BILAGA III, PUNKT 8

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

8. Mineraler, malmer, material som utvinns 
ur dem genom mineraliska eller fysiska 
omvandlingsprocesser; eller naturligt 
förekommande ämnen, om de inte 
modifieras kemiskt vid framställningen.

Or. en

Motivering

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes by which 
mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials. Energy is 
usually consumed during such processes. Typical examples are the transformation of mineral-
based raw materials such as chalk, clay, and sand, gypsum into mineral-based materials with 
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an added value such as lime, cement, ceramics, glass and plaster. Organic raw materials 
such as natural gas, crude oil and coal are unconditionally exempted from the registration 
requirements. This exemption should also apply to the other raw materials as well. The draft 
REACH regulation discriminates, without any justification, between different types of raw 
materials (i.e., minerals, ores and substances occurring in nature on the one hand and 
natural gas, crude oil, and coal on the other), based solely on their source. Minerals, ores 
and substances occurring in nature are raw materials that come from nature and are not 
"chemicals" until subjected to chemical transformation processes.
Furthermore, minerals, ores, substance occurring in nature and materials derived from them 
as described in the proposed amendment are characterised for an increasing number of 
applications by European Standards and are well defined by the associated test methods. 
Therefore, Chemical Safety Assessments (CSAs), Chemical Safety Reports (CSRs) and the
information to be provided for registration are unlikely to improve the handling of the 
materials described in the proposed amendment and there is no necessity to burden them with 
the requirement of registration. (Aylward)

Mineralogical transformation processes are chemical and/or physical processes e.g. using 
energy by which mineral-based materials are transformed into other mineral-based materials 
such as chalk, clay, sand, gypsum into lime, cement, ceramics, glass and plaster. This process 
changes the physical properties but not the chemical hazard profile of the material. In order 
to avoid duplication and overloading the system they should be exempt together with other 
basic organic and inorganic raw materials. (Doyle)

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 1077
BILAGA III, PUNKT 8

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

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

Or. en

Motivering

The basic raw materials for the organic chemicals sector (natural gas, crude oil, coal) are 
exempt from the obligation to register. This gives the organics sector an unfair and 
significant competitive advantage over the metals and inorganics sector as the basic raw 
materials for the latter sectors and minerals and ores. When shipped in bulk directly to 
installations that are already subject to existing EU workplace protection regulation and the 
IPPC Directive 96/61/EC, the concentrates represent a limited risk for public health and 
environment.
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 1078
BILAGA III, PUNKT 8

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

8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen, om de inte 
modifieras kemiskt vid tillverkningen, och 
om de inte uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farliga enligt 
direktiv 67/548/EEG. Samma sak gäller för 
metaller och legeringar i massiv form.

Or. de

Motivering

Även dessa ämnen är ofarliga om de inte modifierats kemiskt vid tillverkningen.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 1079
BILAGA III, PUNKT 8

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

8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen, om de inte
modifieras kemiskt, inbegripet växtämnen 
enligt definitionen i artikel 3, det vill säga 
komplexa ämnen som erhålls genom att 
växter i sin helhet eller delar av växter 
utsätts för fysiska processer såsom 
extraktion, distillering, pressning, 
fraktionering, rengöring, koncentrering 
eller jäsning, och vars sammansättning 
beror på växtens typ och art, tillväxt- och 
bärgningsmiljö samt behandlingsmetod.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att införa en exakt definition för ämnen som härleds från växter i syfte att 
klarlägga en ram för undantag och uppnå rättslig säkerhet.

Produkter som har sitt ursprung i växter är inte kemiska produkter enligt det som anges i 
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kommissionens förslag och därför bör det göras åtskillnad mellan dem och andra ämnen som 
omfattas av Reach. De flesta naturliga ämnen uppfyller det ena eller det andra kriteriet för 
klassificering i direktiv 67/548.

Ämnen som härleds från växter är “traditionella” ämnen som i allmänhet produceras av 
jordbrukare eller små företag inom jordbrukssektorn, både inom och utanför EU, och särskilt 
i flera utvecklingsländer och randområden.

Det är omöjligt att registrera dessa ämnen inom Reach på grund av deras komplexitet, 
föränderlighet och mångfald. Det är inte möjligt att göra alla dessa naturliga ämnens 
egenskaper föremål för registrering eftersom det inte är möjligt att registrera en enda 
egenskap. 

Dessutom bidrar en registrering av dessa produkter inom Reach inte på något betydande sätt 
till uppnåendet av förslagets huvudsakliga mål. 

Ändringsförslag från Norbert Glante, Johannes Blokland, Richard Seeber

Ändringsförslag 1080
BILAGA III, PUNKT 9

9. Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, råolja, kol och koks.

Or. xm

Motivering

Coke should be exempted from the registration requirement because the product is coal from 
which certain gases have been removed and, in law, should be treated in the same way as 
coal. (Glante) 

Coke can be exempted by means of inclusion in Annex III. If the pollutants are removed from 
coal, coke is created. Coal is already exempt under Annex III. Coke is cleaner than coal and 
can therefore be exempted. (Blokland)

Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene, tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration. (Seeber)

Ändringsförslag från Eija-Riitta Korhola

Ändringsförslag 1081
BILAGA III, PUNKT 9

9.Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, råolja, kol, koks, processgas 
från framställning av järnlegeringar, 
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koksgas, toppgas från masugnar, 
masugnsgas.

Or. en

Motivering

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration. 
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

Ändringsförslag från Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ändringsförslag 1082
BILAGA III, PUNKT 9

9. Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, koksugnsgas, masugnsgas, 
konvertergas från ståltillverkning genom 
syrgasmetod, råolja, kol och koks.

Or. de

Motivering

Processgaser produceras och används inom slutna system. De transporteras i 
rörledningar och kommer inte i kontakt med allmänheten.
Koks är en produkt som uppstår vid kolavgasning. I denna produktionsprocess utvinns 
bensen, toluen, xylen, tjära och andra ämnen ur kolet. Koks är på så vis förenat med 
mindre inneboende risker än kol och bör därför i likhet med kol undantas från 
registreringsplikten.
De uppräknade gaserna produceras som biprodukter i koksverk och integrerade stålverk. 
Precis som naturgas, olja och kol används de till energi- och värmeproduktion. De bör 
därför behandlas på precis samma sätt som de naturliga energikällorna, nämligen 
undantas från registreringen.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 



PE 357.826v01-00 28/101 AM\565939SV.doc

SV

Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 1083
BILAGA III, PUNKT 9

9. Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, råolja och kol, koks, koksgas, 
toppgas från masugnar, masugnsgas.

Or. en

Motivering

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line 
and the gases are never encountered by the general public.
Coke is a product which results from de-gasifying coal. In this process benzene, toluene, 
xylene , tar and other materials are extracted from coal and hence coke has fewer intrinsic 
hazardous properties and should therefore be exempted from registration. 
The specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. 
They are used, like natural gas, oil and coal, to produce energy and heat. They should 
therefore be treated equally with the natural energy sources and, hence, be exempt from the 
obligation to register.

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

Ändringsförslag 1084
BILAGA III, PUNKT 9

9. Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, gasol, råolja och kol.

Or. it

Motivering

Gasol bör föras in i bilaga III till Reach med tanke på dess naturliga ursprung, dess likheter 
med andra naturliga produkter i bilaga III och dess välkända effekter för säkerhet, hälsa och 
miljö.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 1085
BILAGA III, PUNKT 9

9. Naturgas, råolja och kol. 9. Naturgas, råolja och kol samt relaterade 
produkter som används i masugnar eller 
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vid stålproduktion.

Or. de

Motivering

Dessa produkter används i masugnar och vid stålproduktion och bör därför betraktas som 
naturliga energikällor. Dessa biprodukter bör således undantas från registreringen.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 1086
BILAGA III, PUNKT 9A (ny)

9a. Metaller och legeringar för vilka 
riskbedömningar redan föreligger.

Or. de

Motivering

En registrering är en alltför tung börda, eftersom det finns erfarenheter sedan flera decennier 
tillbaka som inte visar på någon risk för människor eller för miljön.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 1087
BILAGA III, PUNKT 9B (ny)

9b. Cellulosa för papperstillverkning.

Or. de

Motivering

Att detta skulle utgöra en fara för människa och miljö kan uteslutas.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 1088
BILAGA IV, STEG 1

Registranten skall sammanställa alla Registranten eller registranterna skall 
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befintliga testdata om det ämne som skall 
registreras. Närhelst det är praktiskt möjligt 
skall registreringsunderlag lämnas in av 
konsortier i enlighet med artikel 10 eller 17. 
Därigenom kan man dela testdata, undvika 
onödiga tester och minska kostnaderna. 
Registranten skall också sammanställa all 
tillgänglig information om ämnet. Denna 
information skall omfatta data som tagits 
fram med alternativa metoder (t.ex. (Q)SAR, 
jämförelse med andra ämnen, in-vitro-tester 
och epidemiologiska data). Sådana data kan 
vara till hjälp när man vill fastställa om 
ämnet har eller inte har några farliga 
egenskaper och kan i vissa fall ersätta 
resultaten från djurförsök. Dessutom skall 
information om exponering, användning och 
riskhanteringsåtgärder sammanställas i 
enlighet med artikel 9 och bilaga V. När 
denna information betraktas tillsammans 
kommer registranten att kunna avgöra om 
det finns behov av att ta fram ytterligare 
information.

sammanställa alla befintliga testdata om det 
ämne som skall registreras. En potentiell 
registrant/potentiella registranter skall dela 
testdata och därigenom undvika onödiga 
tester och minska kostnaderna. 
Registranten/registranterna skall också 
sammanställa all tillgänglig information om 
ämnet. Denna information skall omfatta data 
som tagits fram med alternativa metoder 
(t.ex. (Q)SAR, jämförelse med andra ämnen, 
in-vitro-tester och epidemiologiska data). 
Sådana data kan vara till hjälp när man vill 
fastställa om ämnet har eller inte har några 
farliga egenskaper och kan i vissa fall ersätta 
resultaten från djurförsök. Dessutom skall 
information om exponering, användning och 
riskhanteringsåtgärder sammanställas i 
enlighet med artikel 9 och bilaga V. När 
denna information betraktas tillsammans 
kommer registranten/registranterna att 
kunna avgöra om det finns behov av att ta 
fram ytterligare information.

Or. en

Motivering

Consequential amendment as part of OSOR package.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1089
BILAGA IV, DEL 3, PUNKT 3.4

3.4. Form (ämne, beredning eller vara) 
och/eller fysikalisk form i vilken ämnet 
tillhandahålls nedströmsanvändare. Ämnets 
koncentration eller koncentrationsintervall i 
beredningar som tillhandahålls 
nedströmsanvändare och ämnets mängd i 
varor som tillhandahålls 
nedströmsanvändare.

3.4. Form (ämne, beredning eller vara) 
och/eller fysikalisk form i vilken ämnet 
tillhandahålls nedströmsanvändare och/eller 
konsumenter. Ämnets koncentration eller 
koncentrationsintervall i beredningar som 
tillhandahålls nedströmsanvändare och 
ämnets mängd i varor som tillhandahålls 
nedströmsanvändare.

Or. de
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Motivering

Eftersom definitionen av nedströmsanvändare inte omfattar konsumenter måste man se till att 
det även tillhandahålls uppgifter om ämnets form eller fysikaliska form när det kommer till 
konsumenterna.

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

Ändringsförslag 1090
BILAGA IV, DEL 3, PUNKT 3, SISTA STYCKET

Ange i tillämpliga fall de användningar som 
registranten avråder från och varför (t.ex. 
icke lagstadgade rekommendationer från 
leverantören). Detta behöver inte vara en 
fullständig förteckning.

Ange i tillämpliga fall de användningar som 
registranten avråder från och varför (t.ex. 
icke lagstadgade rekommendationer från 
leverantören). Detta skall vara en fullständig 
förteckning.

Or. it

Motivering

Förteckningen måste vara fullständig för att man skall kunna undvika att användaren 
använder ämnet på ett felaktigt sätt och att han gör studier på ämnet som syftar till en 
särskild användning som med säkerhet kommer att leda till negativa resultat.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1091
BILAGA IV, DEL 5

5. RIKTLINJER FÖR SÄKER 
ANVÄNDNING

Del 5 utgår.

Or. en

Motivering

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba (new).
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(amendment linked to Article 5(4))

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1092
BILAGA IV, DEL 5A (ny)

Bilaga IV, del 5a

5a. Information om exponering av ämnen i mängder av 1 till 10 ton

5a.1 Huvudsaklig användningskategori
5a.1.1 a) industriell användning 
b) professionell användning
c) konsumentanvändning

5a.1.2 Specificering för industriell och professionell användning
a) användning i slutna system
b) användning som resulterar i inneslutning i eller på system
c) icke-utbredd användning
d) utbredd användning

5a.2. Viktigaste exponeringsvägen/exponeringsvägarna 

5a.2.1 Mänsklig exponering via
a) mun
b) hud
c) inandning

5a.2.2 Miljöexponering via
a) vatten
b) luft
c) avfall

5a.3 Exponeringstid
a) oavsiktlig
b) tillfällig
c) kontinuerlig/frekvent

Or. en

Motivering

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
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sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which the information 
set out in Annex V should be generated.
Point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex I ba (new), as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex I ba (new).
(amendment linked to Article 5(4))

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 1093
BILAGA IV, DEL 5A (ny)

Bilaga IV, del 5a

5a. Kompletterande uppgifter

5a.1 Huvudsaklig användningskategori

5a.1.1 a) industriell användning
b) professionell användning
c) konsumentanvändning

5a.1.2 Specificering för industriell och professionell användning

a) användning i slutna system
b) användning som resulterar i inneslutning i eller på system
c) icke-utbredd användning
d) utbredd användning

5a.2 Viktigaste exponeringsvägen/exponeringsvägarna

5a.2.1 Mänsklig exponering

a) mun
b) hud
c) inandning

5a.2.2 Miljöexponering

a) vatten
b) luft
c) avfall

5a.3 Exponeringsmönster

a) oavsiktlig
b) tillfällig
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c) kontinuerlig/frekvent

Or. en

Motivering

Registrants of substances in quantities below 10 tonnes are exempted from the requirement 
for a full chemical safety assessment, as this would be disproportionate. In order to arrive at 
a basic consideration of possible risk, as well as to allow for prioritisation on the basis of 
possible risk, a basic exposure assessment is necessary. This can be achieved most effectively 
through the application of a system based on basic exposure categories.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 1094
BILAGA IVA (ny) 

Bilaga Iva
Prioritering vid registrering av ämnen i kvantiteter på mellan 1 och 100 ton

Prioriteringen av ett ämne bör utgå från ämnets potentiella risker, inbegripet dess volym, 
inneboende egenskaper och exponering. Det är viktigt att ämnen med potentiellt höga 
risker identifieras och att dessa kommer i första hand vid resurstilldelningen. Genom att 
prioritera utifrån risk ser man också till att upplysningar om samtliga ämnen sammanställs 
inom fem år och att ämnen med potentiellt högre risk registreras på ett tidigt stadium.

I sammanställningen av upplysningar ingår egenskaper och exponeringsdata som anger 
riskpotentialen:

− Fysiska och kemiska egenskaper: fysisk form (partikelstorlek), smältpunkt, kokpunkt, 
relativ densitet, ångtryck, fördelningskoefficient oktansyra/vatten, vattenlöslighet, 
flampunkt

− Biologisk nedbrytbarhet

− Akut toxicitet (daphnia)

− Akut toxicitet – oral, inandning, dermalt (enkel exponeringsväg)

− Hudirritation

− Ögonirritation

− Hudsensibilisering (vid avsaknad av tecken på att symptomet inte ger anledning till oro)

− Bakteriell test för genetisk toxicitet (Ames)

− Upplysningar för klassificering och märkning

− Upplysningar för allmän exponering och användning,
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Dessa egenskaper och exponeringsdata bestämmer indelningen av ämnen i olika 
exponeringskategorier där varje exponeringskategori avser en användningskategori.

Registrering i Reach bör ske med hjälp av ett enkelt prioriteringsverktyg som kombinerar 
ämnets kvantitet med dess högriskpotential. En grupp inom kommissionens 
genomförandeprogram för Reach arbetar med att definiera ett prioriteringsförfarande. 
Syftet med detta är inte att göra riskbedömningar för samtliga ämnen i små kvantiteter utan 
att stödja identifieringen av de ämnen som det vore fördelaktigt att så snart som möjligt få 
med i Reach.

Grundtanken i förslaget är att använda ett system för att bedöma såväl ämnets inneboende 
höga riskpotential som dess exponeringsförmåga vid slutanvändning. Bedömningen utgår 
från följande definitioner:

Högt prioriterade riskkriterier

Klassificering                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Exponering (människor)

Exponeringspotential Hög Mellan Låg
Ångtryck (hPa) >100 10-100 5-10
Dammpotential Dammar Dammar Dammar

mycket något lite
Analogi Mjöl Strösocker Pellets

Högprioriterad exponeringpotential (miljö)

Biologiskt svårnedbrytbart med hög potential för biologisk ackumulering (log Kow >3)

Högt prioriterade kriterier för användning/kvantitet

Kvantitet 1-10 ton  - slutanvändare konsumentledet
Kvantitet 10-100 ton - slutanvändare i konsument- eller produktionsledet 

Prioriteringsnivåer utifrån upplysningar enligt ovan:

Hög prioritet: ämnet uppfyller följande kriterier:
högt prioriterade riskkriterier OCH
hög exponeringspotential för människor eller miljö OCH
högt prioriterade kriterier för användning/kvantitet
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Dessa ämnen skall registreras i enlighet med artikel 21.2.b

Indikation för positiv risk och (exponeringspotential för människor eller miljö) och 
användare/kvantitet = tidig registrering

Or. en

Motivering

Linked to amendment to article 20 a (new).

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1095
BILAGA IVA (ny)

Bilaga IVa 

Kriterier för klassificering av prioriterade ämnen

I denna bilaga fastställs kriterier för den riskbaserade klassificeringen av ämnen i 
prioriteringsnivåerna 1–3. Vidare definieras indelningskriterierna toxicitet, mängdnivå och 
användning. I samband med registreringsförfarandet är det tillverkaren eller importören 
själv som gör klassificeringen enligt artikel 9 c, i samband med förregistreringsförfarandet 
görs den av kemikaliemyndigheten enligt artikel 26b.1.

Indelningsschema för prioriteringsnivåerna
Toxicitet Mängdnivå Användning
Prioriteringsnivå 1
Hög toxicitet Mängdnivå 1 Öppen användning

Hög toxicitet Mängdnivå 1 Sluten användning

Hög toxicitet Mängdnivå 2 Öppen användning

Hög toxicitet Mängdnivå 3 Öppen användning

Alla CMR-, PBT- och POP-ämnen.

Prioriteringsnivå 2

Hög toxicitet Mängdnivå 2 Sluten användning

Hög toxicitet Mängdnivå 3 Sluten användning

Medelhög toxicitet Mängdnivå 1 Öppen användning

Medelhög toxicitet Mängdnivå 2 Öppen användning

Medelhög toxicitet Mängdnivå 3 Öppen användning

Medelhög toxicitet Mängdnivå 1 Sluten användning
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Prioriteringsnivå 3
Medelhög toxicitet Mängdnivå 2 Sluten användning

Medelhög toxicitet Mängdnivå 3 Sluten användning

Låg toxicitet i alla kombinationer

2. Definition av indelningskriterierna
2.1 Toxicitetsnivåer

2.1.1 Hög toxicitet
”Hög toxicitet” gäller för ämnen som på grund avsina toxiska egenskaper enligt direktiv 
67/548/EEG klassificeras på följande vis:
Mycket giftiga.
Giftiga.
Allergiframkallande.
Cancerframkallande.
Mutagena.
Reproduktionstoxiska.
Miljöfarliga, R 50, R 53.
Andra ämnen, i fråga om vilka tillverkaren eller importören känner till eller kan förmoda 
att de har motsvarande toxiska egenskaper eller i fråga om vilka det på grund av ämnenas 
strukturella och fysikaliska eller kemiska egenskaper föreligger misstankar om att de har 
motsvarande toxiska egenskaper eller tillhör gruppen av CMR-, PBT- och POP-ämnen, 
skall också klassificeras under ”hög toxicitet”.

2.1.2 Medelhög toxicitet
”Medelhög toxicitet” gäller för ämnen som på grund avsina toxiska egenskaper enligt 
direktiv 67/548/EEG klassificeras på följande vis:
Hälsoskadliga.
Miljöfarliga, såvida de inte klassificeras som ämnen med ”hög toxicitet”.
Andra ämnen, i fråga om vilka tillverkaren eller importören känner till eller kan förmoda 
att de har toxiska egenskaper som motsvarar en klassificering i gruppen ”medelhög 
toxicitet”, skall också ingå i denna grupp.

2.1.3 Låg toxicitet
”Låg toxicitet” gäller för alla ämnen som inte ingår i grupperna ”hög toxicitet” eller 
”medelhög toxicitet”.

2.2 Mängdnivåer,
varvid det vid förhandsregistrering enligt artikel 26 ff är den totala producerade och 
importerade mängden som är avgörande om det finns flera tillverkare och/eller importörer:

2.2.1 Mängdnivå 1
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”Mängdnivå 1” gäller vid en total mängd på mer än 1 000 ton per år.

2.2.2 Mängdnivå 2
”Mängdnivå 2” gäller vid en total mängd på mer än 100 ton och högst 1 000 ton per år.

2.2.3 Mängdnivå 3
”Mängdnivå 3” gäller vid en total mängd på mer än 1 ton och högst 100 ton per år.

2.3 Användning
Användningen delas på grundval av exponeringen in i följande nivåer:

2.3.1 Öppen användning
”Öppen användning” gäller vid öppen industriell och yrkesmässig användning samt vid 
konsumenters användning.

2.3.2 Sluten användning
”Sluten användning” gäller vid sluten industriell och yrkesmässig användning.

Or. de

Motivering

Med bilaga IVa skapas ett enkelt och användbart instrument som tack vara sina tydliga 
kriterier gör det möjligt för tillverkare och importörer i registreringsförfarandet och för 
kemikaliemyndigheten i förregistreringsförfarandet att dela in ämnena utifrån deras risker. 
På så vis skapas en grundval för riskbaserade informationskrav. Indelningen tjänar även som 
grund för beslut om vilka ämnen som skall prioriteras.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1096
BILAGA IVA (ny)

Bilaga IVa
Ytterligare kriterier för screening av ämnen 
mellan 1 och 10 ton

Or. en

Motivering

Follows amendment on Article 43aa 5(new). This annex should be completed by the Agency 
later (amendment linked to Article 5(4))
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1097
BILAGA V, INLEDNINGEN, STYCKE 1

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den 
standardinformation som krävs för alla 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på minst 1 ton i enlighet med 
artikel 11.1 a. I kolumn 2 i denna bilaga 
anges särskilda regler enligt vilka den 
erforderliga standardinformationen får 
utelämnas, ersättas med annan information, 
lämnas i ett annat steg eller anpassas på 
annat sätt. Om villkoren i kolumn 2 i denna 
bilaga är uppfyllda, vilket innebär att 
anpassningar är tillåtna, skall registranten 
tydligt ange detta samt skälen för varje 
anpassning under tillämplig rubrik i 
registreringsunderlaget.

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den 
standardinformation för ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på 
1 ton eller mer per år. Den information 
som förs in i kolumn 1 krävs för alla ämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder på 
minst 10 ton eller mer i enlighet med 
artikel 11.1 b–d. För ämen i mängder på 
1 till 10 ton skall all tillgänglig information 
om ämnets egenskaper tillhanhandahållas 
för registreringsunderlaget , vilket som ett 
minimum skall inkludera uppgifter om 
fysikalisk kemiska egenskaper i enlighet 
med artikel 11.1 a. I kolumn 2 i denna 
bilaga anges särskilda regler enligt vilka den 
erforderliga standardinformationen får 
utelämnas, ersättas med annan information, 
lämnas i ett annat steg eller anpassas på 
annat sätt. Om villkoren i kolumn 2 i denna 
bilaga är uppfyllda, vilket innebär att 
anpassningar är tillåtna, skall registranten 
tydligt ange detta samt skälen för varje 
anpassning under tillämplig rubrik i 
registreringsunderlaget.

Or. en

Motivering

Follows amendment to Article 11 (1) a) (Amendment linked to Article 5(4)).

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 1098
BILAGA V, INLEDNINGEN, STYCKE 1A (nytt)

Med hänvisning till denna bilaga måste 
registranten lägga fram ett förslag och en 
tidsplan för att uppfylla 
informationskraven i denna bilaga i 
enlighet med artikel 11.1.a i de fall detta 
medför tester på ryggradsdjur. 
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Or. en

Motivering

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, testing proposals involving tests on vertebrate animals 
for provision of the information specified in Annex V should also be submitted.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 1099
BILAGA V, DEL 5A OCH 5B (nya)

Del 5a
- Ämnets tillstånd vid 20o C och 101,3 kPa
– Ångtryck
– Löslighet i vatten
– Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten
– Flampunkt
– Brandfarlighet
– Explosiva egenskaper
– Kornstorlek
Del 5b
– Smält-/fryspunkt
– Kokpunkt
– Relativ densitet
– Ytspänning
– Självantändningstemeperatur
– Oxidationsegenskaper

Or. en

Motivering

Point 5 to be divided into two parts.
Point 5a to include mandatory physicochemical information.
Point 5b to include physicochemical information that may be additionally requested.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1100
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 1, PUNKT 6.3

6.3. Hudsensitisering 6.3. Hudsensitisering

En riskbedömning för denna endpoint skall 
omfatta dessa på varandra följande steg:

En riskbedömning för denna endpoint skall 
omfatta dessa på varandra följande steg:

1. En bedömning av tillgängliga human- och 
djurdata.

1. En bedömning av tillgängliga human- och 
djurdata.

2. LLNA-test (Local Lymph Node Assay). 2. Bevisviktad bedömning bestående av
i) Datoriserade 
expertsystem/(Q)SAR-metoder (t.ex. 
DEREK)
ii) Studier av dermal penetrering in vitro 
(OECD 428)
iii) Proteinbindande studier in vitro (t.ex. 
människoserumalbumin)
Om en kemikalie inte har några 
strukturella varningssignaler, inte 
penetrerar huden och inte binder protein så 
kan den inte sensitisera, och vice versa. 
Expertutlåtanden på grundval av 
försiktighetsprincipen krävs för blandade 
positiva och negativa resultat.

Or. en

Motivering

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1101
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 2, PUNKT 6.3
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6.3. Steg 2 krävs inte 6.3. Steg 2 krävs inte

– om ämnet är frätande, mycket giftigt eller 
irriterande vid hudkontakt, eller
– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) 
eller bas (pH > 11,5), eller
– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur.
Om ämnet kan klassificeras som 
hudallergiframkallande på grundval av 
resultaten från det första steget, får följande 
steg utelämnas och registranten skall 
klassificera ämnet som 
hudallergiframkallande.

Om ämnet kan klassificeras som 
hudallergiframkallande på grundval av 
resultaten från det första steget, får följande 
steg utelämnas och registranten skall 
klassificera ämnet som 
hudallergiframkallande.

Om LLNA-testet inte räcker för 
ifrågavarande ämne får GPMT-testet 
(Guinea Pig Maximisation Test) användas.

Or. en

Motivering

Directive 86/609 requires non-animal tests to be used where reasonably and practicably 
available. The animal test in REACH  is not validated to modern standards and should thus 
be replaced, as the use of non-validated animal tests is unacceptable ethically and 
scientifically.  Studies showing scientific weaknesses of the test and explaining the proposed 
alternative strategy are cited in  "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org).  The alternative is scientifically sound. Where uncertainties 
remain about the properties of a substance, it should be subject to control measures.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1102
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 2, PUNKT 6.4

6.4. Vid positiva resultat skall ytterligare 
undersökningar av mutageniteten övervägas.

6.4. Vid positiva resultat skall ytterligare 
in-vitro undersökningar av mutageniteten 
övervägas.

Or. en

Motivering

Further mutagenicity studies should be limited to in vitro mutagenicity studies.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1103
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 6.4.1A (ny)

Kolumn 1 Kolumn 2
6.4.1.a. Cytogenitetsstudie på 
däggdjursceller in vitro

6.4.1.a. Ingen undersökning krävs

- om relevanta data finns att tillgå från en 
cytogenitetstest in vivo, eller
- om ämnet är känt för att vara 
cancerframkallande i kategori 1 eller 2.

Or. en

Motivering

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication whether a substance is mutagenic (a property of very high concern). The wording 
is taken directly from Annex VI. If this amendment is adopted, the corresponding part in 
Annex VI needs to be deleted. (Schlyter m.fl.)

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated. (Roth-Behrendt med flera)

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Chris Davies

Ändringsförslag 1104
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 1, PUNKT 6.4A (ny)

6.4.a.1. Cytogenitetsstudie på 
däggdjursceller in vitro (andra försök än 
djurförsök som hjälper till att verifiera
cancerframkallande/mutagena egenskaper
6.4.a.2. Undersökning av tillväxthämning 
på alger (initial indikation på kronisk 
toxicitet i vattenmiljö)
6.4.a.3. Nedbrytningstester (information 
om huruvida kemikalierna bryts ned i 
miljön) för att säkerställa att alla relevanta 
uppgifter om alla REACH-kemikalier förs 
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fram, vilket skulle inkludera alla uppgifter 
om toxicitet som går utöver de endpoints 
som skall omfattas av registreringskraven.

Or. en

Motivering

The information required for chemicals produced at 1-10 tonnes is currently inadequate. It 
will not identify chemicals meetings the criteria of very high concern or posing a risk to 
human health. (Davies) The re-introduction of these 3 safety tests in Annex V (Standard 
information requirements for substances manufactured or imported in quantities of 1 tonne or 
more) will ensure the identification of substances of very high concern for low volumes 
chemicals, which is the prerequisite for a proper risk management within REACH. (Jørgensen 
m.fl. och Davies)

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1105
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 1, PUNKT 6.4.1A OCH 6.4.1B (nya)

6.4.1a. Cytogenitetsstudie på 
däggdjursceller in vitro eller
6.4.1b. Genmutationsstudie på 
däggdjursceller in vitro, […]

Or. de

Motivering

Det befintliga tekniska handledningen (TGD) innehåller en noggrant utarbetad 
testningsstrategi för mutagenitet och föreskriver ett andra mutagenitetstest inom den aktuella 
mängdnivån (in vitro med däggdjursceller). Denna strategi bör även behållas inom ramen för 
Reach eftersom den tar hänsyn till kemikaliernas olika angreppsmöjligheter på det genetiska 
materialet.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1106
BILAGA V, DEL 6, PUNKT 6.4.3 (ny)

6.4.3. Genmutationsstudie på 
däggdjursceller in vitro, om ett negativt 
resultat erhålls i bilaga V, 6.4.1. och 

6.4.3. Undersökningen behöver inte utföras 
om adekvata data från en tillförlitlig test av 
genmutationer på däggdjur in vivo är 
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bilaga VI, 6.4.2. tillgängliga.
6.4 Vid positiva resultat i 
mutagenitetsundersökningarna i bilaga V 
eller VI skall lämpliga 
mutagenitetsundersökningar in vivo 
övervägas.
6.4. Om ett positivt resultat erhålls i någon 
av mutagenitetsundersökningarna i bilaga 
V eller i ovannämnda tester och det inte 
finns några resultat från en in vivo-
undersökning, skall registranten föreslå en 
mutagenitetsundersökning in vivo.

Om ett positivt resultat från en in vivo-
undersökning är tillgängligt skall ytterligare 
lämpliga in vivo-undersökningar föreslås.

Or. en

Motivering

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.  

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 1107
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 6.4A (ny)

Kolumn 1 Kolumn 2

6.4.a Akut toxicitet 6.4.a Ingen undersökning krävs
6.4.1a Nedbrytbarhetsegenskaper bestående
av

– om exakta doser av ämnet inte kan ges på 
grund av ämnets kemiska eller fysikaliska 
egenskaper, eller

i) Modeller i datoriserat 
expertsystem/(Q)SAR (t.ex.Topkat)

– om ämnet är frätande, eller

ii) Cytotoxisk analys in vitro (t.ex. 
användning av vanliga människohudceller 
(NHK)

– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur.

6.4.2a Metaboliska studier in vitro (t.ex. 
människans mikrosomiska enzymer)
6.4.3a Biokinetiska modeller, för 
bedömning av absorbtion, distribution och 
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utsöndring via olika exponeringsvägar 

Or. en

Motivering

Substances should not only be tested for aquatic toxicity, but also on acute toxicity. For more 
information on this test, see www.reachnonanimaltests.org..

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Richard Seeber

Ändringsförslag 1108
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 6.4A (ny)

Kolumn 1 Kolumn 2
6.4a. Akut toxicitet 6.4a. Ingen undersökning krävs
För gaser och flyktiga vätskor (ångtryck 
över 10-2 Pa vid 20 °C) skall information 
lämnas för exponering genom inandning 
(6.5.2).

– om exakta doser av ämnet inte kan ges på 
grund av ämnets kemiska eller fysikaliska 
egenskaper, eller

– om ämnet är frätande, eller
– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur.

För andra ämnen än gaser skall den 
information som anges under 6.5.1.–6.5.3. 
lämnas för åtminstone två 
exponeringsvägar, varav oralt intag är den 
ena. Valet av den andra exponeringsvägen 
beror på ämnets karaktär och hur det är 
sannolikt att människor exponeras. Om det 
endast finns en exponeringsväg behöver 
information endast tillhandahållas om 
denna exponeringsväg.

Lämplig andra exponeringsväg skall väljas 
på grundval av följande:

6.4a.1. Oralt intag
6.4a.2. Inandning 6.4a.2. Testning genom inandning är 

lämpligt
1) om det är sannolikt att människor 
exponeras via inandning, och
2) om ett av följande villkor är uppfyllt:
Ämnet har ett ångtryck som överstiger 10-2 
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Pa vid 20 °C.
Ämnet är ett pulver som innehåller mer än 
1 viktprocent partiklar med en 
aerodynamisk massmediandiameter 
(MMAD) på högst 100 µm.
Ämnet kommer att användas på ett sätt som 
gör att det bildas aerosoler, partiklar eller 
droppar som är av en sådan storlek att de 
kan inandas (> 1 viktprocent partiklar med 
MMAD < 100 µm).

6.4a.3. Via huden 6.4a.3. Testning på huden är lämpligt
1) om det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid produktion 
och/eller användning,
2) om ämnets fysikalisk-kemiska 
egenskaper tyder på att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden, och
3) om ett av följande villkor är uppfyllt:
Ämnet befinns vara toxiskt i ett test av akut 
oral toxicitet i låga doser.
Systemiska effekter eller andra tecken på 
absorption noteras vid undersökning av 
hud- och/eller ögonirritation.
In vitro-tester tyder på betydande 
absorption via huden.
Betydande akut dermal toxicitet eller 
dermal penetration noteras för strukturlika 
ämnen.
Testning på huden är olämpligt om det på 
grund av ämnets molekylvikt (MW > 800) 
eller molekyldiameter ( > 15 Å) och låga 
fettlöslighet (log Kow < -1 eller > 4) är 
osannolikt att ämnet absorberas via huden. 

Or. de

(Texten flyttad från bilaga VI, punkt 6.5, om akut toxicitet.)

Motivering

För att de riskbaserade informationskraven skall kunna fastställas enligt bilaga IVa krävs det 
kunskap om den akuta toxiciteten. (Jeggle med flera)

Framför allt inom området 1–10 ton föreskrivs inte tillräcklig ämnesinformation i förslaget 
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till Reachförordning. Av miljö- och hälsoskyddsskäl är detta särskilt bekymmersamt eftersom 
man kan utgå ifrån att ca två tredjedelar av alla ämnen som omfattas av registreringsplikt 
inom ramen för Reach produceras eller importeras inom denna mängdnivå.

Vidare är det ännu inte obligatoriskt att genomföra en kemikaliesäkerhetsbedömning 
tillsammans med riskhanteringsåtgärder inom denna ämnesnivå. Klassificering och märkning 
är således det viktigaste instrumentet för informationsöverföring om de berörda ämnenas 
farlighet och om hur dessa skall hanteras på ett säkert sätt. För att de farliga egenskaperna 
skall kunna fastställas är en solid databas oundgänglig.

Information om kemikaliers akuta toxicitet för människor betraktas som en grundläggande 
bas både för arbetsplatsskyddet och för konsumenterna. Diskussionen om detta har visat att 
det även från industrins sida finns ett intresse av att ta fram dessa data för att kunna vidta 
lämpliga åtgärder. Uppfattningen är dessutom den att det redan finns testresultat för en stor 
andel av de existerande ämnen som finns på marknaden. (Seeber)

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Anders Wijkman

Ändringsförslag 1109
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 6.4.A

Kolumn 1 Kolumn 2
6.4a. Akut toxicitet 6.4a. Ingen undersökning krävs
Studien skall utföras för ett intag, helst 
oralt, utom för det fall registranten anser 
att ett annat intag är mer lämpligt.

– om exakta doser av ämnet inte kan ges på 
grund av ämnets kemiska eller fysikaliska 
egenskaper, eller
– om ämnet är frätande, eller
– om ämnet är brandfarligt i luft vid 
rumstemperatur.

För gaser och flyktiga vätskor (ångtryck 
över 10-2 Pa vid 20 °C) skall information 
lämnas för exponering genom inandning 
(6.5.2).
För andra ämnen än gaser skall den 
information som anges under 6.5.1.–6.5.3. 
lämnas för åtminstone två 
exponeringsvägar, varav oralt intag är den 
ena. Valet av den andra exponeringsvägen 
beror på ämnets karaktär och hur det är 
sannolikt att människor exponeras. Om det 
endast finns en exponeringsväg behöver 
information endast tillhandahållas om 

Lämplig andra exponeringsväg skall väljas 
på grundval av följande:
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denna exponeringsväg.
6.4a.1. Oralt intag
6.4a.2. Inandning 6.4a.2. Testning genom inandning är 

lämpligt
1) om det är sannolikt att människor 
exponeras via inandning, och
2) om ett av följande villkor är uppfyllt:
Ämnet har ett ångtryck som överstiger 
10-2 Pa vid 20 °C.
Ämnet är ett pulver som innehåller mer än 
1 viktprocent partiklar med en 
aerodynamisk massmediandiameter 
(MMAD) på högst 100 µm.
Ämnet kommer att användas på ett sätt som 
gör att det bilda aerosoler, partiklar eller 
droppar som är av en sådan storlek att de 
kan inandas (> 1viktprocent partiklar med 
MMAD < 100 µm).

6.4a.3. Via huden 6.4a.3. Testning på huden är lämpligt
1) om det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid produktion 
och/eller användning,
2) om ämnets fysikalisk-kemiska 
egenskaper tyder på att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden, och
3) om ett av följande villkor är uppfyllt:
Ämnet befinns vara toxiskt i ett test av akut 
oral toxicitet i låga doser.
Systemiska effekter eller andra tecken på 
absorption noteras vid undersökning av 
hud- och/eller ögonirritation.
In vitro-tester tyder på betydande 
absorption via huden.
Betydande akut dermal toxicitet eller 
dermal penetration noteras för strukturlika 
ämnen.
Testning på huden är olämpligt om det på 
grund av ämnets molekylvikt (MW > 800) 
eller molekyldiameter ( > 15 Å) och låga 
fettlöslighet (log Kow < -1 eller > 4) är 
osannolikt att ämnet absorberas via huden. 
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Or. en

(Texten flyttad från bilaga VI, 6.5, med tillägg av en ny första punkt i kolumn 1.)

Motivering

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available is 
required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better balance 
between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.  (amendment 
linked to amendment to Article 5(4)). (Roth-Behrendt)

Data on acute toxicity constitutes THE basic toxicological information and should hence be 
included even for the low-volume substances. It plays a central role for the evaluation of 
worker safety requirements, and further it is relatively inexpensive. Even though one should 
avoid animal testing and work hard on finding alternative test methods, the health of humans 
and protection of the environment has to be placed first. (Wijkman)

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman, 
Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 1110
BILAGA V, DEL 7, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 7.1.A

Kolumn 1 Kolumn 2

7.1.a Nedbrytning
7.1a.1. Biotisk. 7.1a. Simulationsundersökningar (bilaga 

VII, 7.2.1.2–7.2.1.4.) skall föreslås av 
registranten eller kan krävas av den 
behöriga myndigheten i den utvärderande 
medlemsstaten i enlighet med artikel 39, 40 
eller 44 om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt 
bilaga I tyder på att det finns ett behov av 
fortsatta undersökningar av ämnets 
nedbrytning. Valet av tester beror på 
resultaten av säkerhetsbedömningen.

7.1a.1.1. Lättnedbrytbarhet 7.1a.1.1. Ingen undersökning krävs om 
ämnet är oorganiskt.
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Or. en

Motivering

Reintroduction of a test on biodgradability for substances between 1-10 tonnes per year in 
line with what the Commission had foreseen in its draft proposal. If this test is not 
reintroduced, a key property of very high concern would not be assessed for two thirds of the 
substances under REACH. The wording is taken directly from Annex VI. If this amendment is 
adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted. (Schlyter m.fl. och 
Honeyball)

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to the amendment to Article 5(4)). (Roth-Behrendt)

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman, 
Mary Honeyball , Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 1111
BILAGA V, DEL 7, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 7.1.1A

Kolumn 1 Kolumn 2

7.1.1 a. Undersökning av tillväxthämning 
på alger

7.1.1. a. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt 
(vattenlöslighet < 10 µg/l), eller
– om det är osannolikt att ämnet tränger 
igen biologiska membran (molekylvikt > 
800 eller molekyldiameter > 15 Å),

Or. en

Motivering

Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The re-introduction of this test gives a better 
indication about the acute toxicity of the substance. The wording is taken directly from Annex 
VI.

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted. 
(Schlyter m.fl.)
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Reintroduction of a test for substances between 1-10 tonnes per year in line with what the 
Commission had foreseen in its draft proposal. The Commission proposal makes daphnia 
toxicity tests compulsory. However, the test alone does not allow for even a rudimentary 
environmental assessment, as it provides only for studying the impacts of a substance on 
animal organisms. For assessing the impact on plant organisms as well, the inclusion of an 
algae growth inhibition test is vital. This test provides for an initial indication of chronic 
toxicity in the aquatic environment. This is a non-animal test. (Honeyball)

If this amendment is adopted, the corresponding part in Annex VI needs to be deleted.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1112
BILAGA V, DEL 7, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 7.1.1A OCH 7.1A (ny)

Kolumn 1 Kolumn 2

7.1.1a. Test av respirationshämning hos 
aktivt slam, om inte sannolikheten för att 
ämnet skall släppas ut i avloppssystemet är 
låg.

7.1.1a. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt 
(vattenlöslighet < 10 µg/l), eller
– om ämnet befinns vara lätt biologiskt 
nedbrytbart och de testade 
koncentrationerna ligger i det 
koncentrationsintervall som kan förväntas i 
inflödet till ett avloppsreningsverk.
Undersökningen kan ersättas av ett 
nitrifikationshämningstest om tillgängliga 
data visar att ämnet sannolikt hämmar 
bakteriernas tillväxt eller funktion.

7.1a. Nedbrytning 7.1a. Simulationsundersökningar skall 
föreslås av registranten eller kan krävas av 
den behöriga myndigheten i den 
utvärderande medlemsstaten i enlighet med 
artikel 39, 40 eller 44 om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt 
bilaga I tyder på att det finns ett behov av 
fortsatta undersökningar av ämnets 
nedbrytning. Valet av tester beror på 
resultaten av säkerhetsbedömningen.

7.1a.1. Biotisk
7.1a.1.1. Lättnedbrytbarhet
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7.1a.1.1 Ingen undersökning krävs om 
ämnet är oorganiskt.

Or. de

(Texten flyttad från bilaga VI, punkt 7.1.4.)

Motivering

För att de riskbaserade informationskraven skall kunna fastställas enligt bilaga IVa krävs det 
kunskap om tillväxthämning på alger och om den biotiska nedbrytbarheten.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1113
BILAGA V, DEL 7, KOLUMN 1, PUNKT 7.1A (ny)

7.1a. Nedbrytning
7.1a.1. Biotisk
7.1a.1.1. Lättnedbrytbarhet
7.1a.2. Abiotisk
7.1a.2.1. Hydrolys som en funktion av pH.

Or. de

Motivering

Information om ämnenas nedbrytbarhet är en viktig grundval för bedömningen av 
långtidseffekter i den akvatiska miljön. Att producera sådan information är förhållandevis 
billigt, och QSAR-modeller skulle i framtiden kunna spela en viktig roll just inom detta 
område. 

Ändringsförslag från Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 1114
BILAGA VA (ny)

Parlamentets ändringar

Bilaga Va
Prioritering för registrering av ämnen i mängder mellan 10 och 100 ton

• Prioriteringen av ämnen bör vara beroende av ämnets potentiella risker inklusive dess mängd, 
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inneboende egenskaper och exponering. Det är nödvändigt att identifiera potentiellt farliga 
ämnen och anslå lämpliga medel för att behandla dem först. En riskbaserad prioritering säkrar 
också att data/information om alla ämnen utarbetas inom 5 år och en snar registrering av dessa 
ämnen med potentiellt högre risker.
• Informationssetet skall innehålla information om egenskaper och exponeringar samt fastställa 
följande risker:
– Fysikalisk-kemiska egenskaper, fysisk form (partikelstorlek), smältpunkt, kokpunkt, relativ 
densitet, ångtryck, delningskoefficient oktanol/vatten, vattenlöslighet, antändningstemperatur

– Biologisk nedbrytbarhet

– Akut toxicitet (Daphnia)

– Akut toxicitet - förtäring, dermalt, inandning (en exponeringsväg)

– Hudirritation

– Ögonirritation

– Hudsensibilisering (då brist på indikation inte utgör en fara)

– Genetisk toxicitet bakterietester (Ames)

– Klassificerings- och märkningsinformation

–Allmän exponerings- och användningsinformation

• Denna information om  egenskaper och exponering skall avgöra hur ämnen klassificeras i de 
olika exponeringskategorierna, varvid en exponeringskategori skall avse en användningskategori
• Registrering inom Reach bör utgöra en prioritering som kombinerar kvantitet med potentiellt 
höga risker. En arbetsgrupp från kommissionens genomförandeprogram för Reach fastställer för 
närvarande en prioriteringsprocess, som inte är en fullständig riskbedömning av alla ämnen i 
små mängder, utan ett stöd för att identifiera de ämnen som skulle kunna dra nytta av att ingå i 
Reach i ett tidigare skede.
Förslagets huvudsakliga idé är att använda ett system för bedömning av ett ämnes potentiella 
inneboende risker och dess exponeringsförmåga i samband med slutanvändningen i enlighet med 
följande:

Riskkriterier
Klassificering                               E, F+, T+, T, N, R42, R43

Exponering (för människan)
Exponeringspotential Hög Medelhög Låg

Ångtryck (hPa) >100 10–100 5–10

Dammpotential Mycket dammig Dammig Något dammig

Analogi Mjöl Småkorniga pellets Socker
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Exponering (för miljön)
Inte biologiskt lättnedbrytbart och potentiellt bioackumulerande  (log Kow >3)

Användning/mängd
I mängder på 10–100 ton och slutanvändning av konsumenter eller yrkesmänniskor

Slutsats
Positiv risk och (exponeringspotential för människan eller miljön) angivande av 
användning/mängd = förhandsregistrering

Or. en

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 1115
BILAGA VI, INLEDNINGEN, STYCKE 2A (nytt)

Med avseende på denna bilaga skall
registranten, om tester på ryggradsdjur 
ingår, tillhandahålla ett förslag och en 
tidsplan för uppfyllande av 
informationskraven i denna bilaga i 
enlighet med artikel 11.1 b.

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslagen avseende skäl 47, artikel 11.1 och bilaga I. I syfte att förhindra 
djurtester och spara industrins kostnader, och eftersom data om djurtester endast bör 
tillhandahållas om det är nödvändigt för ett ämnes säkerhetsbedömning, bör också 
testningsförslag som omfattar tester på ryggradsdjur för tillhandahållande av den 
information som avses i bilaga VI lämnas.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1116
BILAGA VI, DEL 6, PUNKT 6.1–6.4

6.1. Hudirritation utgår
6.2. Ögonirritation
6.4. Mutagenitet
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Or. en

Motivering

Det är fråga om det första ändringsförslaget i en uppsättning ändringsförslag som anger 
informationskraven för mängder på 10–100 ton och som kräver att företag framställer den 
information som är nödvändig för adekvat kontroll av riskerna för människors hälsa och 
miljön till följd av användningen av deras ämnen. Det är fråga om en situation där det finns 
en riks för att kraven i kommissionens förslag är oproportionerliga.

Dessa ändringsförslag minskar samtidigt kraven för mängder på 10–100 ton i fall där 
riskerna med ett tillbakadragande av ämnen kan vara höga med negativa följder för 
nedströmsanvändarna, särskilt för små och medelstora företag. Därför bevarar dessa 
ändringsförslag en viktig innovationskanal eftersom de minskar riskerna med ett 
tillbakadragande av ämnen med därav föranledda höga omformuleringskostnader.

Det föreslås att bilaga VI, som innehåller tilläggsinformation till den information som krävs 
enligt bilaga V, skall begränsas till information om akut toxicitet och biologisk nedbrytbarhet. 
De övriga informationskraven i bilaga VI i kommissionens förslag flyttas till bilaga VII, 
särskilt kraven om ämnen i större mängder (100 ton eller mer). Dessa ändringsförslag bör 
ses som en förlängning till förfarandet som föreslås för ämnen i mycket små mängder på 
1-10 ton, för vilka särskilda arrangemang förslås, och som en förlängning för förfarandet 
som förelås för ämnen i större mängder på 100 ton eller mer,  för vilka inga lägre 
informationskrav föreslås. Ändringsförslagen ingår i det övergripande målet om hållbar 
utveckling.

Det första ändringsförslaget fokuserar på denna information som är mycket viktig för 
utvecklandet av adekvata riskhanteringsåtgärder samtidigt som de ansenliga riskerna med ett 
tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton i kommissionen förslag behandlas. Det 
föreslagna ändringsförslaget flyttar således informationskraven i punkterna 6.1–6.4 till 
bilaga VII.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1117
BILAGA VI, DEL 6, PUNKT 6.1

6.1. Hudirritation 6.1. Hudirritation
6.1.1. Hudirritation in vivo 6.1.1. Hudirritation in vivo (klinisk test med 

hudplåster på frivilliga människor)
6.1.1. Ingen undersökning krävs 6.1.1. Ingen undersökning skall krävas
– om ämnet är frätande, eller – om ämnet är frätande, eller
– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller 
bas (pH > 11,5), eller

– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller 
bas (pH > 11,5), eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid – om ämnet är brandfarligt i luft vid 
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rumstemperatur, eller rumstemperatur, eller
– om ämnet är mycket giftigt vid 
hudkontakt, eller

– om ämnet är mycket giftigt vid 
hudkontakt, eller

– om undersökningen av akut toxicitet vid 
administrering via huden inte tyder på 
hudirritation vid dosering upp till 
gränsvärdet (2 000 mg/kg kroppsvikt), eller

– om ämnet är positivt i 
mutagenitetstester/genotoxicitetstester  in 
vitro, eller

– om ämnet på grundval av de data som är 
tillgängliga från den teststrategi som avses i 
avsnitt 6.1 i bilaga V kan klassificeras som 
frätande och irriterande för huden.

– om ämnet på grundval av de data som är 
tillgängliga från den teststrategi som avses i 
avsnitt 6.1 i bilaga V kan klassificeras som 
icke-irriterande.

Or. en

Motivering

I direktiv 86/609 krävs att tester utan djur skall användas då det är rimligt och praktiskt 
möjligt. Djurförsöken inom Reach är inte validerade till moderna standarder och bör därför 
ersättas eftersom det är etiskt och vetenskapligt oacceptabelt att använda icke-validerade 
djurtester. Undersökningar om testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den 
föreslagna alternativa strategin ingår i dokumentet ”Non-animal Testing Strategies for 
Reach”  (se www.reachonanimaltests.org). Alternativet är vetenskapligt hållbart. Om det 
råder osäkerhet om ett ämnes egenskaper bör det utgöra föremål för kontrollåtgärder.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1118
BILAGA VI, DEL 6, PUNKT 6.2

6.2. Ögonirritation utgår

Or. en

Motivering

Detta test är inte validerat till moderna standarder. Undersökningar om testets svagheter och 
redogörelser om den föreslagna alternativa strategin ingår i ett dokument ”Non-animal 
Testing Strategies for Reach”  (se www.reachonanimaltests.org). Eftersom det är etiskt och 
vetenskapligt oacceptabelt att använda icke-validerade djurtester bör djurtester med 
upprepade doseringar toxiska ämnen inte användas. Endpointen omfattas i tillräcklig mån av 
testningsstrategin för ögonirritation i punkt 6.2 i bilaga V.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1119
BILAGA VI, DEL 6, KOLUMN 1, PUNKT 6.4.3

6.4.3 Genmutationsstudie på däggdjursceller 
in vitro, om ett negativt resultat erhålls i 
bilaga V, 6.4.1. och bilaga VI, 6.4.2.

6.4.3. Genmutationsstudie på 
däggdjursceller in vitro, om ett negativt 
resultat erhålls i bilaga V, 6.4.1. och 6.4.1 a.

Or. en

Motivering

Kopplat till samma ledamöters ändringsförslag genom vilket cytogenetiska undersökningar in 
vitro i fråga om däggdjursceller införs i bilaga V.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1120
BILAGA VI, DEL 6, KOLUMN 2, PUNKT 6.4

6.4. Vid positiva resultat i 
mutagenitetsstudierna i bilaga V eller VI 
skall lämpliga mutagenitetsstudier in vivo 
övervägas.

6.4. Positiva resultat i någon av 
mutagenitetsstudierna in vitro i bilaga V 
eller VI kan bekräftas genom ett annat test 
in vitro för att styrka den sannolika 
mekanismen och/eller upprepa studien 
tillsammans med användningen av ett 
lämpligt exogent metaboliskt system (t.ex. 
mänskliga mikrosomiska enzymer).

Or. en

Motivering

Ytterligare mutagenitetsstudier bör begränsas till mutagenitetsstudier in vitro .

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1121
BILAGA VI, DEL 6, PUNKT 6.5

6.5 Akut toxicitet utgår

Or. en
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Motivering

Eftersom detta informationskrav nu ingår i bilaga V, kan det strykas här (ändringsförslag 
kopplat till ändringsförslag avseende artikel 5.4).

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1122
BILAGA VI, DEL 6, KOLUMN 1, PUNKT 6.5

6.5 Akut toxicitet 6.5 Akut toxicitet

Studien skall genomföras för en 
administreringsväg, föredragningsvis oralt, 
utom om registranten anser att en annan 
administreringsväg är lämpligare.

För gaser och flyktiga vätskor (ångtryck 
över 10-2 Pa vid 20 °C) skall information 
lämnas för exponering genom inandning 
(6.5.2).

För gaser och flyktiga vätskor (ångtryck 
över 10-2 Pa vid 20 °C) skall information 
lämnas för exponering genom inandning 
(6.5.2).

För andra ämnen än gaser skall den 
information som anges under 6.5.1.–6.5.3. 
lämnas för åtminstone två exponeringsvägar, 
varav oralt intag är den ena. Valet av den 
andra exponeringsvägen beror på ämnets 
karaktär och hur det är sannolikt att 
människor exponeras. Om det endast finns 
en exponeringsväg behöver information 
endast tillhandahållas om denna 
exponeringsväg.

För andra ämnen än gaser i mängder på 100 
ton eller mer per år per tillverkare eller 
importör skall den information som anges 
under 6.5.1.–6.5.3. lämnas för åtminstone 
två exponeringsvägar, varav oralt intag är 
den ena. Valet av den andra 
exponeringsvägen beror på ämnets karaktär 
och hur det är sannolikt att människor 
exponeras. Om det endast finns en 
exponeringsväg behöver information endast 
tillhandahållas om denna exponeringsväg.

Or. en

Motivering

Riskerna med ett tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton i kommissionens 
förslag innebär minskade informationskrav. Därför fokuserar detta ändringsförslag på denna 
information som är mycket viktig för att utveckla adekvata riskhanteringsåtgärder och 
därigenom trygga människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1123
BILAGA VI, DEL 6, PUNKT 6.6-6.8
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6.6 Toxicitet vid upprepad dosering utgår
6.7 Reproduktionstoxicitet
6.8 Toxikokinetik

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag fokuserar på denna information som är mycket viktig för att utveckla 
adekvata riskhanteringsåtgärder samtidigt som de ansenliga riskerna med ett 
tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton i kommissionen förslag behandlas. Det 
föreslagna ändringsförslaget flyttar således informationskraven i punkterna 6.6–6.8 till
bilaga VII.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1124
BILAGA VI, DEL 6, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 6.6

Kolumn 1 Kolumn 1
6.6. Toxicitet vid upprepad dosering 6.6. Organspecifik toxicitet 
6.6.1. Akut toxicitet vid upprepad dosering 
(28 dagar), en art, honor och hanar. 
Administreringsvägen skall väljas med 
hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

6.6.1. Datoriserade biokinetiska fysiologiska 
(PBBK) modeller för att uppskatta den 
sannolika distributionen i organ och 
vävnader in vivo.

6.6.2. Riktade analyser in vitro genom 
användning av lämpliga människoceller 
(t.ex. lever, njure, hjärna osv.).
6.6.3 Metaboliska studier in vitro genom 
användning av människans mikrosomiska 
enzymer eller cellinjer .

Kolumn 2 Kolumn 2

6.6.1. Undersökningen av akut toxicitet (28 
dagar) behöver inte göras

6.6.1. Undersökningar av organspecifik 
toxicitet behöver inte göras

– om tillförlitliga resultat från en 
undersökning av subkronisk (90 dagar) 
eller kronisk toxicitet är tillgängliga, under 
förutsättning att en lämplig art och 
administreringsväg använts, eller

– om tillförlitliga subakuta (28 dagar) eller 
subkroniska (90 dagar) data eller data om 
kronisk toxicitet redan är tillgängliga, eller

– om ämnet omedelbart sönderdelas och det 
finns tillräckliga data om 

– om ämnet omedelbart sönderdelas och det 
finns tillräckliga data om 
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sönderdelningsprodukterna, eller sönderdelningsprodukterna, eller
– om relevant exponering av människor kan 
uteslutas.

– om relevant exponering av människor kan 
uteslutas.

Lämplig administreringsväg skall väljas på 
grundval av följande:
Testning på huden är lämpligt
1) om det är sannolikt att ämnet kommer i 
kontakt med huden vid produktion 
och/eller användning, och
2) om ämnets fysikalisk-kemiska 
egenskaper tyder på att ämnet i betydande 
utsträckning absorberas via huden, och
3) om ett av följande villkor är uppfyllt:
– Ämnet befinns i ett test av akut dermal 
toxicitet vara toxiskt i lägre doser än vid 
test av oral toxicitet.
– Systemiska effekter eller andra tecken på 
absorption noteras vid undersökning av 
hud- och/eller ögonirritation.
– In vitro-tester tyder på betydande 
absorption via huden.
– Betydande dermal toxicitet eller dermal 
penetration noteras för strukturlika 
ämnen.
Testning på huden är olämpligt om det på 
grund av ämnets molekylvikt (MW > 800) 
eller molekyldiameter ( > 15 Å) och låga 
fettlöslighet (log Kow < -1 eller > 4) är 
osannolikt att ämnet absorberas via huden.
Testning genom inandning är lämpligt
1) om det är sannolikt att människor 
exponeras via inandning, och
2) om ett av följande villkor är uppfyllt:
– Ämnet har ett ångtryck som 
överstiger 10-2 Pa vid 20 °C.
– Ämnet är ett pulver som innehåller mer 
än 1 viktprocent partiklar med MMAD på 
högst 100 µm.
Ämnet kommer att användas på ett sätt 
som gör att det bildas aerosoler, partiklar 
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eller droppar som är av en sådan storlek 
att de kan inandas (> 1viktprocent 
partiklar med MMAD < 100 µm). Om det 
inte förekommer några kontraindikationer 
skall den orala vägen föredras.
Registranten skall föreslå en undersökning 
av subkronisk toxicitet (90 dagar) 
(bilaga VII, 6.6.2)
– om exponeringen av människor har en 
sådan frekvens och varaktighet att det är 
lämpligt att göra en kronisk 
toxicitetsstudie, om ett av följande villkor 
är uppfyllt:
– om andra tillgängliga data tyder på att 
ämnet har en farlig egenskap som inte kan 
upptäckas vid en undersökning av 
subkronisk toxicitet,
– om korrekt utformade toxikokinetiska
undersökningar visar att ämnet eller dess 
metaboliter ackumuleras i vissa vävnader 
eller organ. Detta skulle sannolikt inte 
upptäckas i en undersökning av akut 
toxicitet, men kan ge skadliga effekter vid 
långvarig exponering.
Ytterligare undersökningar skall föreslås 
av registranten eller kan krävas av den 
behöriga myndigheten i den utvärderande 
medlemsstaten i enlighet med artikel 39, 
40 eller 44
– om NOAEL inte kan fastställas i 28-
dagarsundersökningen, såvida detta inte 
beror på att det inte förekommer några 
skadliga toxiska effekter, eller
– om toxiciteten ger anledning till särskild 
oro (t.ex. allvarliga effekter), eller
– om indikationerna på en effekt för vilken 
det finns tillgängliga data inte är adekvat 
för toxikologisk karakterisering och/eller 
riskkarakterisering; i sådana fall kan det 
också vara lämpligare att göra särskilda 
toxicitetsundersökningar som är 
utformade för att studera dessa effekter 
(t.ex. immunotoxicitet eller neurotoxicitet), 
eller
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– om den exponeringsväg som används i 
den ursprungliga undersökningen med 
upprepad dosering var olämplig med tanke 
på den förväntade exponeringsvägen för 
människor och man inte kan göra någon 
extrapolering från en exponeringsväg till 
en annan, eller
– om exponeringen väcker särskilda 
farhågor (t.ex. om användningen i 
konsumentprodukter leder till 
exponeringsnivåer i närheten av de 
dosnivåer vid vilka man kan förvänta sig 
att ämnet är toxiskt för människor), eller
– om effekter som uppkommer med ämnen 
vars molekylstruktur är tydligt besläktad
med det ämne som studeras, inte 
registreras i 28-dagarsundersökningen,

Or. en

Motivering

I direktiv 86/609 krävs att tester utan djur skall användas då det är rimligt och praktiskt 
möjligt. Det ersatta djurtestet är inte validerat till moderna standarder.  Det är etiskt och 
vetenskapligt oacceptabelt att använda icke-validerade djurtester. Undersökningar om testets 
vetenskapliga svagheter och redogörelser om den föreslagna alternativa strategin ingår i 
dokumentet ”Non-animal Testing Strategies for Reach” (tillgängligt på följande webbsida: 
www.reachonanimaltests.org). Det föreslagna alternativet är vetenskapligt hållbart. Om det 
råder osäkerhet om ett ämnes egenskaper bör det utgöra föremål för kontrollåtgärder.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1125
BILAGA VI, DEL 6, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 6.7

Kolumn 1 Kolumn 1
6.7. Reproduktionstoxicitet 6.7. Reproduktionstoxicitet

6.7.1. Screening av 
reproduktionsstörningar/fosterskadande 
effekter på en art (OECD 421), om det med 
utgångspunkt i tillgänglig information om 
strukturlika ämnen eller från (Q)SAR-
uppskattningar eller in vitro-metoder inte 
finns några bevis för att ämnet har 

6.7.1 Screening av reproduktionsskadande 
och fosterskadande toxicitet genom 
användning av datoriserade expertsystem/ 
(Q)SAR-modeller.
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fosterskadande effekter.
6.7.1a Tester av embryoskadande effekter 
genom användning av embryonala 
stamcelltester som validerats av ECVAM.

6.7.2. Undersökning av fosterskadande 
effekter. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor (bilaga X 
B. 31 eller OECD 414).

6.7.2. Metaboliska undersökningar genom 
användning av människans mikrosomiska 
enzymer eller cellinjer.

Kolumn 2 Kolumn 2

6.7. Ingen undersökning krävs 6.7. Ingen undersökning krävs
– om ämnet är känt för att vara en 
genotoxisk carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att vara en 
genotoxisk carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i bakterieceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i bakterieceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om det finns bevis på att ämnet samlas i 
människo- och djurvävnader (t.ex. 
bröstvävnader eller kroppsfett) och 
lämpliga riskhanterinsåtgärder genomförts, 
eller

– om relevant exponering av människor kan 
uteslutas.

– om relevant exponering av människor kan 
uteslutas.

6.7.1. Ett positivt resultat i screeningen 
skall på denna nivå bekräftas genom en 
undersökning av fosterskadande effekter på 
en art. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor (bilaga 
VI, 6.7.2).

6.7.1. Med beaktande av resultaten från 
metaboliska studier in vitro skall ett positivt 
resultat från tester med embryonala 
stamceller anses utgöra tillräckligt bevis för 
embryoskadande effekter i syfte att 
klassificera kemikalien som potentiellt 
reproduktionstoxisk.

6.7.2. Undersökningen skall inledningsvis 
göras på en art. Ett beslut om behovet av att 
utöka undersökningen till en andra art bör 
baseras på resultaten från det första testet.

6.7.2. Med beaktande av resultaten från 
metboliska studier in vitro, skall negativa 
resultat från både tester med embryonala 
stamcell och expertsystem/(Q)SAR-
modeller antyda att en kemikalie inte är 
reproduktionstoxisk. Detta kan bekräftas 
genom ytterligare mekaniska tester in vitro. 

Registranten skall föreslå en undersökning 
av reproduktionstoxicitet på två 
generationer (bilaga VII, 6.7.3) om en 
undersökning av ämnets toxicitet vid 
upprepade doser (90 dagar) tyder på att 
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ämnet är reproduktionstoxiskt (t.ex. 
histopatologiska effekter på gonaderna) 
eller om ämnet i strukturellt hänseende är 
besläktat med ett ämne som är känt för att 
vara reproduktionstoxiskt.

Or. en

Motivering

I direktiv 86/609 krävs att tester utan djur skall användas då det är rimligt och praktiskt 
möjligt. Djurtesterna i Reach är inte validerade till moderna standarder eftersom det är etiskt 
och vetenskapligt oacceptabelt att använda icke-validerade djurtester . Undersökningar om 
testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den föreslagna alternativa strategin 
ingår i dokumentet ”Non-animal Testing Strategies for Reach” (se 
www.reachonanimaltests.org). Alternativet är vetenskapligt hållbart. Om det råder osäkerhet 
om ett ämnes egenskaper bör det utgöra föremål för kontrollåtgärder.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1126
BILAGA VI, DEL 6, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 6.7.2

6.7.2. Undersökning av fosterskadande 
effekter. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor (bilaga X 
B. 31 eller OECD 414).

6.7.2. Undersökning av fosterskadande 
effekter. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor (bilaga X 
B. 31 eller OECD 414).

Och/eller (beroende på resultaten från 
screeningen):
6.7.3. Undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två generationer, 
en art, honor och hanar, om 28- eller 90-
dagarsundersökningen tyder på skadliga 
effekter på fortplantningsorganen eller 
tillhörande vävnader. 
Administreringsvägen skall väljas med 
hänsyn till den troligaste exponeringsvägen 
för människor.

Or. de

Motivering

För närvarande föreskrivs en screening (metoden OECD 421, inte i bilaga V till 
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direktiv 67/548/EEG) som en första kontroll av reproduktionstoxiciteten: Det rekommenderas 
åtminstone att den vidare testningsstrategin, som skall tas fram utifrån screeningresultaten, 
förutom en kontroll av de fosterskadande effekterna även innehåller en undersökning av 
fertilitetsminskningen. Än bättre anser vi dock att det vore om den befintliga och beprövade 
strategin enligt TGD bibehölls.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1127
BILAGA VI, DEL 7, PUNKT 7.1, 7.22 OCH 7.3

7.1 Toxicitet i vattenmiljö utgår
7.22 Abiotisk
7.3 Öde och uppträdande i miljön

Or. en

Motivering

Riskerna med ett tillbakadragande av ämnen i mängder på 10–100 ton i kommissionens 
förslag förutsätter minskade informationskrav. Därför flyttar det föreslagna 
ändringsförslaget informationskraven i punkterna 7.1, 7.2.2 och 7.3 till bilaga VII.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1128
BILAGA VI, DEL 7, PUNKT 7.1.3

Kolumn 1 Kolumn 1

7.1.3. Test av akut toxicitet på fisk: 
Registranten får överväga att testa kronisk 
toxicitet i stället för akut toxicitet. 

7.1.3. Screening av akut toxicitet på fisk 
genom användning av TETRATOX 
och/eller DarT-test på fiskägg.

Kolumn 2 Kolumn 2
7.1.3. Ingen undersökning krävs 7.1.3. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt 
(vattenlöslighet < 10 µg/l), eller

– om ämnet är mycket olösligt 
(vattenlöslighet < 10 µg/l), eller

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 
eller molekyldiameter > 15 Å), eller

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 
eller molekyldiameter > 15 Å), eller

– om en undersökning av kronisk toxicitet – om den mätta eller beräknade 
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är tillgänglig. delningskoefficienten (log Kow) är < 4, 
eller
– om data om toxicitet på fisk redan är 
tillgängliga.

Ett test av kronisk toxicitet på fisk 
(bilaga VII, 7.1.6) skall föreslås av 
registranten eller kan krävas av den 
behöriga myndigheten i enlighet med 
artikel 39, 40 eller 44 om jämförelsen av 
den (förväntade) miljöexponering som 
följer av de tillgängliga data från test av 
akut toxicitet för vattenlevande organismer 
tyder på att det är nödvändigt att närmare 
undersöka effekterna på vattenlevande 
organismer.
Testet av kronisk toxicitet på fisk (bilaga 
VII, 7.1.6) skall övervägas om ämnet har 
låg löslighet i vatten 
(vattenlöslighet < 1 mg/l).

Or. en

Motivering

I direktiv 86/609 krävs att tester utan djur skall användas då det är rimligt och praktiskt 
möjligt. Djurtesterna i Reach är inte validerade till moderna standarder eftersom det är etiskt 
och vetenskapligt oacceptabelt att använda icke-validerade djurtester. Undersökningar om 
testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den föreslagna alternativa strategin 
ingår i dokumentet ”Non-animal Testing Strategies for Reach” (se 
www.reachonanimaltests.org). Alternativet är vetenskapligt hållbart. Om det råder osäkerhet 
om ett ämnes egenskaper bör det utgöra föremål för kontrollåtgärder.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1129
BILAGA VI, DEL 7, PUNKT 7.1.4

7.1.4. Test av respirationshämning hos aktivt 
slam, om inte sannolikheten för att ämnet 
skall släppas ut i avloppssystemet är låg.

7.1.4. Test av respirationshämning hos aktivt 
slam, om inte sannolikheten för att ämnet 
skall släppas ut i avloppssystemet är låg.

Undersökningen kan ersättas av ett 
nitrifikationshämningstest om tillgängliga 
data visar att ämnet sannolikt hämmar 
bakteriernas tillväxt eller funktion.

Om tillgängliga data visar att ämnet 
sannolikt hämmar bakteriernas tillväxt eller 
funktion skall undersökningen 
kompletteras med ett 
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nitrifikationshämningstest.

Or. de

Motivering

Om ämnet hindrar bakteriernas tillväxt bör ett nitrifikationshämningstest genomföras som ett 
komplement till hämningstestet och inte, som nu föreslås, som ett alternativ till detsamma.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1130
BILAGA VI, DEL 7, PUNKT 7.2

7.2 Nedbrytning utgår

Or. en

Motivering

Eftersom detta informationskrav nu ingår i bilaga V, kan det strykas här (ändringsförslag 
kopplat till ändringsförslaget avseende artikel 5.4).

Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 1131
BILAGA VI, DEL 7, PUNKT 7.2A (ny)

Kolumn 1 Kolumn 2

Informationskrav om ekotoxikologiska data
7.2.a Nedbrytning
Registranten skall föreslå ytterligare 
testning av nedbrytningen om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt 
bilaga I tyder på att ämnets nedbrytning 
behöver undersökas närmare. Valet av 
tester beror på resultaten av 
säkerhetsbedömningen.
7.2.a.1. Biotisk
I nedanstående fall skall den information 
som nämns i 7.2.1.3 och 7.2.1.4 också 
föreslås av registranten eller kan krävas av 
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den behöriga myndigheten i den 
utvärderande medlemsstaten i enlighet med 
artiklarna 39, 40 eller 44.
7.2.a.1.2. Simuleringstestning av slutlig 
nedbrytning av ytvatten

7.2.a.1.2. Ingen undersökning krävs

– om ämnets vattenlöslighet understiger 
10 µg/l,
– om ämnet är lättnedbrytbart.

7.2.a 1.3 Jordsimuleringstest (för ämnen 
med stor tendens att adsorberas i jorden)

7.2.a .1.3. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är lättnedbrytbart, eller
– om direkt eller indirekt exponering för 
sediment är osannolik.

7.2.a.1.4. Sedimentsimuleringstest (för 
ämnen med stor tendens att bindas till 
sediment)

7.2.a.1.4. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är lättnedbrytbart, eller
– om direkt eller indirekt exponering för 
sediment är osannolik.

7.2.a.3. Identifiering av 
nedbrytningsprodukter

7.2.a.3. Om ämnet inte är lättnedbrytbart.

Registranten skall föreslå ytterligare 
testning om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt 
bilaga I tyder på att ämnets öde och 
beteende behöver undersökas närmare. 
Valet av tester beror på resultaten av 
säkerhetsbedömningen.

Or. en

(Texten flyttad från Bilaga VII – 7.2.1)

Motivering

Genom detta ändringsförslag flyttas nedbrytningsundersökningar som är förtecknade i punkt 
7.2 i bilaga VII till bilaga VI. Data om biotisk och abiotisk nedbrytning är en förutsättning för 
en korrekt säkerhetsbedömning av kemikalier som kan släppas ut i miljön. Sådana 
undersökningar bör därför tillämpas redan för ämnen i mängder från 10 ton uppåt.

Om detta ändringsförslag antas bör motsvarande avsnitt i bilaga VII strykas.
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Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1132
BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.1–6.4 (nya)

6.1. Hudirritation
6.1.1. Hudirritation in vivo 
6.1.1. Ingen undersökning krävs
– om ämnet är frätande, eller
– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller bas (pH > 11,5), eller
– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller
– om ämnet är mycket giftigt vid hudkontakt, eller
– om undersökningen av akut toxicitet vid administrering via huden inte tyder på hudirritation 
vid dosering upp till gränsvärdet (2 000 mg/kg kroppsvikt), eller
– om ämnet på grundval av de data som är tillgängliga från den teststrategi som avses i avsnitt 
6.1 i bilaga V kan klassificeras som frätande och irriterande för huden.
6.2. Ögonirritation
6.2.1. Ögonirritation in vivo
6.2.1. Ingen undersökning krävs
– om ämnet är frätande, eller
– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller bas (pH > 11,5), eller
– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller
– om ämnet är klassificerat som irriterande för huden, dock endast om registranten 
klassificerar ämnet som irriterande för ögonen, eller
– om ämnet på grundval av de data som är tillgängliga från den teststrategi som avses i avsnitt 
6.2 i bilaga V kan klassificeras som irriterande för ögonen.
6.4. Mutagenitet
6.4.2. Ingen undersökning krävs
6.4.2. 
– om relevanta data finns att tillgå från en cytogenitetstest in vivo, eller
– om ämnet är känt för att vara cancerframkallande i kategori 1 eller 2.
6.4.3. Genmutationsstudie på däggdjursceller in vitro, om ett negativt resultat erhålls i 
bilaga V, 6.4.1. och bilaga VI, 6.4.2.
6.4.3. Undersökningen behöver inte utföras om adekvata data från en tillförlitlig test av 
genmutationer på däggdjur in vivo är tillgängliga.
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6.4. Vid positiva resultat i mutagenitetsstudierna i bilaga V eller VI skall lämpliga 
mutagenitetsstudier in vivo övervägas.

Or. en

(Texten flyttad från bilaga VI; nuvarande kolumn 2 och rad 6.4 oförändrade)

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget avseende bilaga VI ovan. Det är 
nödvändigt att behålla samma informationskrav som i kommissionens förslag med avseende 
på mängder på mer än 100 ton. Vad gäller mutagenitet bekräftas det att ett positivt resultat 
från en undersökning in vitro leder till ytterligare undersökningar (kopplat till 
ändringsförslag avseende bilaga VI).

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1133
BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.4, KOLUMN 2

6.4. Om ett positivt resultat erhålls i någon 
av undersökningarna av mutagenitet i 
bilaga V eller VI och det inte finns några 
resultat från en in vivo-undersökning, skall 
registranten föreslå en 
mutagenitetsundersökning in vivo.

utgår

Om ett positivt resultat från en in vivo-
undersökning är tillgängligt skall 
ytterligare lämpliga in vivo-undersökningar 
föreslås.

Or. en

Motivering

Det finns inga mutagenitetsstudier in vivo som är validerade till moderna standarder. 
Undersökningar om testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den föreslagna 
alternativa strategin ingår i dokumentet  ”Non-animal Testing Strategies for Reach” (se 
www.reachonanimaltests.org). Eftersom det  är etiskt och vetenskapligt oacceptabelt att 
använda icke-validerade djurtester, bör mutagenitetsstudier in vivo inte användas.  Om ett 
positivt resultat erhålls från testerna som anges i bilaga V eller VI, skall ytterligare 
undersökningar in vitro genomföras såsom redan föreslagits i ändringsförslaget avseende 
punkt 6.4 f i bilaga VI.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1134
BILAGA VII, DEL 7, PUNKT 6.4, STYCKE 1

6.4. Om ett positivt resultat erhålls i någon 
av undersökningarna av mutagenitet i 
bilaga V eller VI och det inte finns några 
resultat från en in vivo-undersökning, skall 
registranten föreslå en 
mutagenitetsundersökning in vivo.

6.4. Om ett positivt resultat erhålls i någon 
av undersökningarna av mutagenitet i 
bilaga V eller testerna ovan och det inte 
finns några resultat från en in vivo-
undersökning, skall registranten föreslå en 
mutagenitetsundersökning in vivo.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget avseende bilaga VI ovan. Det är 
nödvändigt att behålla samma informationskrav som i kommissionens förslag med avseende 
på mängder på mer än 100 ton . Vad gäller mutagenitet bekräftas det att ett positivt resultat 
från en undersökning in vitro leder till ytterligare undersökningar (kopplat till 
ändringsförslag avseende bilaga VI).

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1135
BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.6

6.6. Toxicitet vid upprepad dosering utgår

Or. en

Motivering

Tester om toxicitet vid upprepad dosering är inte validerade till moderna standarder. 
Undersökningar om testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den föreslagna 
alternativa strategin ingår i dokumentet ”Non-animal Testing Strategies for Reach” (se 
www.reachonanimaltests.org). Eftersom det är etiskt och vetenskapligt oacceptabelt att 
använda icke-validerade djurtester, bör djurtester vid tester om toxicitet vid upprepad 
dosering inte användas. Endpointen omfattas i tillräcklig mån av den föreslagna 
organspecifika testningsstrategin för att ersätta tester om toxicitet vid upprepad dosering i 
punkt 6.6 i bilaga VI.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1136
BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.6

Kommissionens förslag

6.6. Toxicitet vid upprepad dosering
6.6.1. Akut toxicitet vid upprepad 
dosering (28 dagar), en art, honor och 
hanar om en sådan undersökningen inte 
redan har tillhandahållits som en följd av 
kraven i bilaga VI eller om tester i 
enlighet med 6.6.2 föreslås. 
Administreringsvägen skall väljas med 
hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor. I detta
fall skall avsnitt 3 i bilaga IX inte 
tillämpas.

6.6.2. Subkronisk toxicitet (90 dagar), 
en art, gnagare, honor och hanar. 
Administreringsvägen skall väljas med 
hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

6.6.2. Undersökningen av subkronisk toxicitet 
(90 dagar) behöver inte göras

– om en tillförlitlig akut toxicitetsstudie 
(28 dagar) är tillgänglig och denna visar på 
allvarliga toxiska effekter i enlighet med de 
kriterier som gäller för klassificering av ämnet 
som R48, och det observerade NOAEL-28 dagar, 
med tillämpning av lämplig osäkerhetsfaktor, 
möjliggör en extrapolering till NOAEL-90 dagar 
för samma exponeringsväg, eller
– om en tillförlitlig undersökning av kronisk 
toxicitet är tillgänglig, under förutsättning att en 
lämplig art och administreringsväg använts, eller

– om ämnet är föga reaktivt, om det är olösligt 
eller inte kan inandas och det inte finns något 
som tyder på att det absorberas eller att det är 
toxiskt i ett korttidstest på 28 dagar, särskilt om 
ett sådant mönster är kopplat till en begränsad 
exponering av människor.
Lämplig administreringsväg skall väljas på 
grundval av följande:

Testning på huden är lämpligt
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1) om det är sannolikt att ämnet kommer i kontakt 
med huden vid produktion och/eller användning, 
och
2) om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper 
tyder på att ämnet i betydande utsträckning 
absorberas via huden, och

3) om ett av följande villkor är uppfyllt:
– Ämnet befinns i ett test av akut dermal toxicitet 
vara toxiskt i lägre doser än vid test av oral 
toxicitet.

– Systemiska effekter eller andra tecken på 
absorption noteras vid undersökning av hud-
och/eller ögonirritation.
– In vitro-tester tyder på betydande absorption via 
huden.
– Betydande dermal toxicitet eller dermal 
penetration noteras för strukturlika ämnen.
Testning på huden är olämpligt om det på grund 
av ämnets molekylvikt (MW > 800) eller 
molekyldiameter ( > 15 Å) och låga fettlöslighet 
(log Kow < -1 eller > 4) är osannolikt att ämnet 
absorberas via huden.

Testning genom inandning är lämpligt
1) om det är sannolikt att människor exponeras 
via inandning, och
2) om ett av följande villkor är uppfyllt:

– Ämnet har ett ångtryck som överstiger 10-2 Pa 
vid 20 °C.

– Ämnet är ett pulver som innehåller mer än 1 
viktprocent partiklar med MMAD på högst 100 
µm.
– Ämnet kommer att användas på ett sätt som gör 
att det bildas aerosoler, partiklar eller droppar 
som är av en sådan storlek att de kan inandas (> 
1viktprocent partiklar med MMAD < 100 µm). 
Om det inte förekommer några kontraindikationer 
skall den orala vägen föredras.
Ytterligare undersökningar skall föreslås av 
registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i 
enlighet med artiklarna 39, 40 eller 44
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– om NOAEL inte kan fastställas i 
90-dagarsundersökningen, såvida detta inte beror 
på att det inte förekommer några skadliga toxiska 
effekter, eller

– om toxiciteten ger anledning till särskild oro 
(t.ex. allvarliga effekter), eller

– om indikationerna på en effekt för vilken det 
finns tillgängliga data inte är adekvat för 
toxikologisk karakterisering och/eller 
riskkarakterisering; i sådana fall kan det också 
vara lämpligare att göra särskilda 
toxicitetsundersökningar som är utformade för att 
studera dessa effekter (t.ex. immunotoxicitet eller 
neurotoxicitet), eller

– om exponeringen väcker särskilda farhågor 
(t.ex. om användningen i konsumentprodukter 
leder till exponeringsnivåer som är höga i 
förhållande till de dosnivåer vid vilka man kan 
förvänta sig att ämnet är toxiskt för människor),

Parlamentets ändringar

6.6. Toxicitet vid upprepad dosering
6.6.1. Akut toxicitet vid upprepad 
dosering (28 dagar), en art, honor och 
hanar om en sådan undersökningen inte 
redan har tillhandahållits som en följd av 
kraven i bilaga VI eller om tester i 
enlighet med 6.6.2 föreslås. 
Administreringsvägen skall väljas med 
hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor. I detta 
fall skall avsnitt 3 i bilaga IX inte 
tillämpas.

6.6.1. Den akuta toxicitetsstudien (28 dagar) 
behöver inte göras
- om en tillförlitlig undersökning av subkronisk
toxicitet är tillgänglig, under förutsättning att en 
lämplig art och administreringsväg använts, eller

-ämnet genomgår omedelbar nedbrytning och 
tillräcklig information om klyvningsprodukter är 
tillgängliga, eller
-relevant exponering för människan kan 
uteslutas.

Lämplig administreringsväg skall väljas på 
grundval av följande:
Testning på huden är lämpligt

1) om det är sannolikt att ämnet kommer i kontakt 
med huden vid produktion och/eller användning, 
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och
2) om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper 
tyder på att ämnet i betydande utsträckning 
absorberas via huden, och

3) om ett av följande villkor är uppfyllt:
– Ämnet befinns i ett test av akut dermal toxicitet 
vara toxiskt i lägre doser än vid test av oral 
toxicitet.

– Systemiska effekter eller andra tecken på 
absorption noteras vid undersökning av hud-
och/eller ögonirritation.
– In vitro-tester tyder på betydande absorption via 
huden.
– Betydande dermal toxicitet eller dermal 
penetration noteras för strukturlika ämnen.
Testning på huden är olämpligt om det på grund 
av ämnets molekylvikt (MW > 800) eller 
molekyldiameter ( > 15 Å) och låga fettlöslighet 
(log Kow < -1 eller > 4) är osannolikt att ämnet 
absorberas via huden.

Testning genom inandning är lämpligt
1) om det är sannolikt att människor exponeras 
via inandning, och
2) om ett av följande villkor är uppfyllt:

– Ämnet har ett ångtryck som överstiger 10-2 Pa 
vid 20 °C.

– Ämnet är ett pulver som innehåller mer än 1 
viktprocent partiklar med MMAD på högst 100 
µm.
– Ämnet kommer att användas på ett sätt som gör 
att det bildas aerosoler, partiklar eller droppar 
som är av en sådan storlek att de kan inandas (> 
1viktprocent partiklar med MMAD < 100 µm). 
Om det inte förekommer några kontraindikationer 
skall den orala vägen föredras.

Registranten skall föreslå en undersökning av 
subkronisk toxicitet (90 dagar) (bilaga VII, 
punkt 6.6.2) om
– frekvensen och varaktigheten för mänsklig 
exponering utvisar att en längre 
undersökningstid är lämplig och ett av följande 



AM\565939SV.doc 77/101 PE 357.826v01-00

SV

villkor uppfylls:
– Andra tillgängliga data utvisar att ämnet kan 
ha farliga egenskaper som inte kan upptäckas i 
en toxicitetsstude.
– Lämpligt utformade toxikokinetiska 
undersökningar påvisar en lagring av ämnen 
eller dess metaboliter i vissa vävnader eller 
organ som eventuellt kan förbli oupptäckta i en 
toxicitetsstudie men som kan leda till negativa 
följder efter långvarig exponering.
Ytterligare undersökningar skall föreslås av 
registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i 
enlighet med artiklarna 39, 40 eller 44

– om NOAEL inte kan fastställas i 
28-dagarsundersökningen, såvida detta inte beror 
på att det inte förekommer några skadliga toxiska 
effekter, eller

– om toxiciteten ger anledning till särskild oro 
(t.ex. allvarliga effekter), eller

– om indikationerna på en effekt för vilken det 
finns tillgängliga data inte är adekvat för 
toxikologisk karakterisering och/eller 
riskkarakterisering; i sådana fall kan det också 
vara lämpligare att göra särskilda 
toxicitetsundersökningar som är utformade för att 
studera dessa effekter (t.ex. immunotoxicitet eller 
neurotoxicitet), eller

– om exponeringsvägen som använts i den 
ursprungliga upprepade doseringen var 
olämplig i förhållande till den förväntade 
exponeringsvägen för människor och inbördes 
extrapolering inte kan göras, eller
– om exponeringen väcker särskilda farhågor 
(t.ex. om användningen i konsumentprodukter 
leder till exponeringsnivåer som är höga i 
förhållande till de dosnivåer vid vilka man kan 
förvänta sig att ämnet är toxiskt för människor), 
eller
– om effekter i ämnen med ett klart och tydligt 
samband i fråga om molekylstrukturen med det 
ämne som undersöks inte upptäckts i 28-
dagarsundersökningen.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav avseende mängder på 100 ton och mer som i kommissionens 
förslag (kopplat till ändringsförslaget avseende bilaga VI, punkterna 6.1–6.4).

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1137
BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.7

Kommissionens förslag

6.7. Reproduktionstoxicitet 6.7. Ingen undersökning krävs
– om ämnet är känt för att vara en genotoxisk 
carcinogen och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla mutationer i 
bakterieceller och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas.

6.7.2. Undersökning av fosterskadande 
effekter, en art, såvida en sådan 
undersökning inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga VI. Administreringsvägen skall 
väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor (bilaga 
X B. 31 eller OECD 414).

6.7.2 Undersökningen skall inledningsvis göras på 
en art. Ett beslut om behovet av att utöka 
undersökningen till en andra art bör baseras på 
resultaten från det första testet.

6.7.3. Undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två 
generationer, en art, honor och hanar, 
om 28- eller 90-dagarsundersökningen 
tyder på skadliga effekter på 
fortplantningsorganen eller tillhörande 
vävnader. Administreringsvägen skall 
väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

Parlamentets ändringar

6.7. Reproduktionstoxicitet 6.7. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är känt för att vara en genotoxisk 
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carcinogen och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla mutationer i 
bakterieceller och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas.

6.7.1. Screening av 
reproduktionstoxicitet/fosterskadande 
effekter, en art (OECD 421,) såvida 
inga bevis finns att få från tillgänglig 
information om strukturellt besläktade 
ämnen, (Q)SAR-beräkningar eller från 
metoder in vitro om att ämnet kan ha 
fosterskadande effekter.

6.7.1. Ett positivt screeningsresultat skall 
bekräftas på denna nivå av en undersökning av 
fosterskadande effekter, en art, lämpligaste 
administreringsväg, med beaktande av den 
sannolika administreringsvägen för människor 
(bilaga VI, 6.7.2).

6.7.2. Undersökning av fosterskadande 
effekter, en art, såvida en sådan 
undersökning inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga VI. Administreringsvägen skall 
väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor (bilaga 
X B. 31 eller OECD 414).

6.7.2 Undersökningen skall inledningsvis göras på 
en art. Ett beslut om behovet av att utöka 
undersökningen till en andra art bör baseras på 
resultaten från det första testet.

Registranten skall föreslå en undersökning om 
reproduktionstoxicitet på två generationer 
(punkt 6.7.3) om det föreligger indicier om 
potentiell reproduktionstoxicitet från en 
undersökning om toxicitet vid upprepad dosering 
(90 dagar) (t.ex. histopatologiska effekter på 
gonaderna) eller om ämnet har ett strukturellt 
nära samband med ett känt fosterskadande 
toxiskt ämne.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav avseende mängder på 100 ton och mer som i kommissionens 
förslag. (kopplat till ändringsförslaget avseende bilaga VI, punkterna 6.1–6.4).

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1138
BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.7

Kommissionens förslag
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6.7. Reproduktionstoxicitet 6.7. Ingen undersökning krävs
– om ämnet är känt för att vara en genotoxisk 
carcinogen och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla mutationer i 
bakterieceller och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas.

6.7.2. Undersökning av fosterskadande 
effekter, en art, såvida en sådan 
undersökning inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga VI. Administreringsvägen skall 
väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor 
(bilaga X B. 31 eller OECD 414).

6.7.2 Undersökningen skall inledningsvis göras 
på en art. Ett beslut om behovet av att utöka 
undersökningen till en andra art bör baseras på 
resultaten från det första testet.

6.7.3. Undersökning av 
reproduktionstoxicitet på två 
generationer, en art, honor och hanar, 
om 28- eller 90-dagarsundersökningen 
tyder på skadliga effekter på 
fortplantningsorganen eller tillhörande 
vävnader. Administreringsvägen skall 
väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.

Parlamentets ändringar

6.7. Reproduktionstoxicitet 6.7. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är känt för att vara en genotoxisk 
carcinogen och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas, eller
– om ämnet är känt för att framkalla mutationer i 
bakterieceller och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas, eller

– om det föreligger bevis på att ämnet lagras i 
djur- och människovävnader (t.ex. i 
bröstvävnader eller kroppsfett) och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder genomförts.

6.7.2. Mekaniska undersökningar in 
vitro i syfte att bedöma kemiska effekter 
på
(i) Steroid hormonsyntes (t.ex. H295R-
cellinje)
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(ii) livskraft, motilitet, morfologi och 
biokemi av människosperma
(iii) sertoliceller under odling
(iv) follikelceller i äggstockarna under 
odling
(v) andra validerad in vitro- eller in 
silico-metoder

Or. en

Motivering

I direktiv 86/609 krävs att tester utan djur skall användas då det är rimligt och praktiskt 
möjligt. Djurtester enligt Reach är inte validerade till moderna standarder och bör därför 
ersättas eftersom det är etiskt och vetenskapligt oacceptabelt att använda icke-validerade 
djurtester. Undersökningar om testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den 
föreslagna alternativa strategin ingår i dokumentet ”Non-animal Testing Strategies for 
Reach” (se www.reachonanimaltests.org). Alternativet är vetenskapligt hållbart. Om det 
råder osäkerhet om ett ämnes egenskaper bör det utgöra föremål för kontrollåtgärder.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1139

BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.7A (ny)

Parlamentets ändringar

6.7a Toxikokinetik
6.7a.1. Bedömning av ett ämnes 
toxikokinetiska egenskaper i den mån 
det kan härledas från relevant 
tillgänglig information

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav som i kommissionens förslag avseende mängder på 100 ton eller 
mer. 
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1140

BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.7A (ny)

Parlamentets ändringar

6.7a. Toxikokinetik
6.7a.1. Bedömning av ämnets 
toxikokinetiska beteende genom 
ytterligare undersökningar, inklusive 
biotransformering och farmakokinetik, 
om detta anses nödvändigt för att 
klarlägga den vidare testningsstrategin 
eller för den totala toxikologiska 
bedömningen.

Or. de

(Identiskt med ändringsförslaget till bilaga VIII från samma författare.)

Motivering

I Reachförslaget finns inga krav i fråga om ett ämnes toxikokinetiska beteende. Eftersom 
kunskaper om detta beteende i vissa fall kan vara mycket viktigt för valet av lämplig 
testningsstrategi, i synnerhet när det gäller CMR-ämnen inom den högre mängdnivån, 
rekommenderas att det införs bestämmelser om en sådan testningsstrategi för enskilda fall.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1141
BILAGA VII, DEL 7, PUNKT 7.1

Kommissionens förslag

7.1. Toxicitet i vattenmiljö 7.1. Registranten skall föreslå testning av 
kronisk toxicitet om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I 
tyder på att effekterna på vattenlevande 
organismer behöver undersökas närmare. Valet 
av tester beror på resultaten av 
säkerhetsbedömningen.

7.1.5. Test av kronisk toxicitet på 
Daphnia (såvida en sådan test inte 

7.1.5. Ingen undersökning krävs
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redan har tillhandahållits som en följd 
av kraven i bilaga V).

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller
– om direkt eller indirekt exponering av 
vattenmiljön är osannolik.

7.1.6. Test av kronisk toxicitet på fisk 
(såvida en sådan test inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga VI).

7.1.6. Ingen undersökning krävs

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller
– om direkt eller indirekt exponering av 
vattenmiljön är osannolik.

Information skall lämnas antingen 
under 7.1.6.1, 7.1.6.2 eller 7.1.6.3.
7.1.6.1 Toxicitetstest på fisk i tidiga 
levnadsstadier (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. FELS toxicitetstest skall föreslås av 
registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i 
enlighet med artiklarna 39, 40 eller 44 om ämnet 
har förmåga att bioackumuleras.

7.1.6.2 Test av akut toxicitet på fisk i 
embryo- och säckyngelstadierna (bilaga 
X C.15 eller OECD 212)
7.1.6.3 Tillväxttest på unga exemplar av 
fisk (bilaga X C.14 eller OECD 215)

Parlamentets ändringar

7.1. Toxicitet i vattenmiljö 7.1.2. Ingen undersökning krävs

7.1.2. Undersökning av tillväxthämning 
på alger

– om ämnet är mycket olösligt (vattenlöslighet < 
10 µg/l), eller
– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å),

7.1.3. Test av akut toxicitet på fisk: 
Registranten får överväga att testa 
kronisk toxicitet i stället för akut 
toxicitet. 

7.1.3 Ingen undersökning krävs
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– om ämnet är mycket olösligt (vattenlöslighet < 
10 µg/l), eller
– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller
– om en undersökning av kronisk toxicitet är 
tillgänglig.
Ett test av kronisk toxicitet på fisk (bilaga VII, 
7.1.6) skall föreslås av registranten eller kan 
krävas av den behöriga myndigheten i enlighet 
med artikel 39, 40 eller 44 om jämförelsen av 
den (förväntade) miljöexponering som följer av 
de tillgängliga data från test av akut toxicitet för 
vattenlevande organismer tyder på att det är 
nödvändigt att närmare undersöka effekterna på 
vattenlevande organismer.
Testet av kronisk toxicitet på fisk (bilaga VII, 
7.1.6) skall övervägas om ämnet har låg löslighet 
i vatten (vattenlöslighet < 1 mg/l).

7.1.4. Test av respirationshämning hos 
aktivt slam, om inte sannolikheten för 
att ämnet skall släppas ut i 
avloppssystemet är låg.

7.1.4. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt (vattenlöslighet < 
10 µg/l), eller
– om ämnet befinns vara lätt biologiskt
nedbrytbart och de testade koncentrationerna 
ligger i det koncentrationsintervall som kan 
förväntas i inflödet till ett avloppsreningsverk.
Undersökningen kan ersättas av ett 
nitrifikationshämningstest om tillgängliga data 
visar att ämnet sannolikt hämmar bakteriernas 
tillväxt eller funktion.

Or. en

(Texten flyttad från bilaga VI, del 7, punkt 7.1)

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav som i kommissionens förslag avseende mängder på 100 ton eller 
mer. 
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1142
BILAGA VII, DEL 7, PUNKT 7.1.6

7.1.6. Test av kronisk toxicitet på fisk utgår

Or. en

Motivering

Testning av kronisk toxicitet på fisk är inte validerade till moderna standarder.  
Undersökningar om testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den föreslagna 
alternativa strategin ingår i dokumentet ”Non-animal Testing Strategies for Reach” (se 
www.reachonanimaltests.org). Eftersom det är etiskt och vetenskapligt oacceptabelt att 
använda icke-validerade djurtester bör tester av kronisk toxicitet på fisk inte användas. 
Endpointen omfattas i tillräcklig mån av det alternativa testet som ersätter testet om toxicitet i 
fisk i punkt 7.1.3 i bilaga VI.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1143
BILAGA VII, DEL 7, PUNKT 7.2.1A (ny)

Parlamentets ändringar

7.2.2. Abiotisk 7.2.2.1. Ingen undersökning krävs
7.2.2.1. Hydrolys som en funktion av 
pH.

– om ämnet är lättnedbrytbart, eller

– om ämnets vattenlöslighet understiger 10 µg/l.

Or. en

(Texten flyttad från bilaga VI, del 7, punkt 7.2.2))

Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav som i kommissionens förslag avseende mängder på 100 ton eller 
mer (kopplat till ändringsförslaget avseende bilaga VI, punkterna 6.1–6.4).
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1144
BILAGA VII, DEL 7, PUNKT 7.3

Kommissionens förslag

7.3. Öde och uppträdande i miljön

7.3.2. Biokoncentration i vattenlevande 
art, helst fisk

7.3.2. Ingen undersökning krävs

– om ämnet har liten tendens att bioackumuleras 
(dvs. log Kow < 3), eller

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen 
biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller
– om direkt eller indirekt exponering av 
vattenmiljön är osannolik.

7.3.3. Ytterligare undersökningar av 
adsorption/desorption beroende på 
resultaten av de undersökningar som 
krävs i bilaga VI

7.3.3. Ingen undersökning krävs

– om ämnet på grundval av sina fysikalisk-
kemiska egenskaper kan förväntas ha låg 
adsorptionspotential (dvs. om ämnet har en låg 
fördelningskoefficient oktanol/vatten), eller
– om ämnet bryts ned snabbt.

Parlamentets ändringar

7.3. Öde och uppträdande i miljön

7.3.1. Screeningundersökning av 
adsorption/desorption 7.3.1. Ingen undersökning krävs

– om ämnet på grundval av sina fysikalisk-
kemiska egenskaper kan förväntas ha låg 
adsorptionspotential (dvs. om ämnet har en låg 
fördelningskoefficient oktanol/vatten), eller
– om ämnet bryts ned snabbt.

(Texten flyttad från bilaga VI, del 7, punkt 7.3) 

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag är en följd av ändringsförslaget till bilaga VI ovan. Det är nödvändigt 
för att behålla samma krav som i kommissionens förslag avseende mängder på 100 ton eller 
mer. (kopplat till ändringsförslaget avseende bilaga VI, punkterna 6.1–6.4).

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 1145
BILAGA VIII, STYCKE 1

Registranten måste lämna in ett förslag och 
ett tidsschema för uppfyllandet av 
informationskraven i denna bilaga i enlighet 
med artikel 11.1 d.

Registranten måste lämna in ett förslag och 
ett tidsschema för uppfyllandet av 
informationskraven i denna bilaga som 
omfattar tester på ryggradsdjur i enlighet 
med artikel 11.1 d.

Or. en

Motivering

Testningsförslagen bör inte endast hänföra sig till testkraven angående ryggradsdjur. Alla 
andra informationskrav bör tillhandahållas i enlighet med tidsfristerna som anges i 
artikel 21.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1146
BILAGA VIII, DEL 6, PUNKT 6.4

6.4. Vid ett positivt resultat i tidigare 
mutagenitetsundersökningar skall 
registranten, om lämpligt, föreslå 
ytterligare mutagenitetsundersökningar.

utgår

Or. en

Motivering

I denna situation bör tillräcklig information finnas tillgänglig för att möjliggöra ett välavvägt 
beslut angående klassificeringen och begränsningen av ett ämne med avseende på dess 
potentiella mutagenitet. Om det finns ett positivt resultat från tester i bilaga V eller VI skall 
ytterligare in vitro-studier göras såsom redan föreslagits i ändringsförslaget avseende 
punkt 6.4 i bilaga VI.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1147
BILAGA VIII, DEL 6, PUNKT 6.6.3

6.6.3. En kronisk toxicitetsstudie vid 
upprepad dosering (≥ 12 månader) kan 
föreslås av registranten eller kan krävas av 
den behöriga myndigheten i den 
utvärderande medlemsstaten i enlighet med 
artiklarna 39, 40 eller 44 om exponeringen 
av människor har en sådan frekvens och 
varaktighet att detta tyder på att det är 
lämpligt att göra en långtidsundersökning, 
och om ett av följande villkor är uppfyllt:

utgår

– Om allvarliga toxiska effekter som ger 
anledning till särskild oro noteras i 
28-dagars- eller 90-dagarsundersökningen, 
men tillgängliga data inte räcker för att 
göra en toxikologisk karakterisering eller 
riskkarakterisering.
– Om effekter som uppkommer med ämnen 
vars molekylstruktur är tydligt besläktad 
med det ämne som studeras, inte registreras 
i 28-dagars- eller 
90-dagarsundersökningen.
– Om ämnet kan ha en farlig egenskap som 
inte kan upptäckas i en 
90-dagarsundersökning.

Or. en

Motivering

Kroniska toxicitetsstudier vid upprepad dosering är inte validerade till moderna standarder. 
Undersökningar om testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den föreslagna 
alternativa strategin ingår i dokumentet  ”Non-animal Testing Strategies for Reach” (se 
www.reachonanimaltests.org). Eftersom det är etiskt och vetenskapligt oacceptabelt att 
använda icke-validerade djurförsök, bör djurtester inte användas vid tester om toxicitet vid 
upprepad dosering. Endpointen omfattas i tillräcklig mån av den föreslagna organspecifika 
testningsstrategin för att den skall kunna  ersätta tester om toxicitet vid upprepad dosering i 
punkt 6.6 i bilaga VI.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1148
BILAGA VIII, DEL 6, PUNKT 6.6

6.6. Ytterligare undersökningar skall 
föreslås av registranten eller kan krävas av 
den behöriga myndigheten i den 
utvärderande medlemsstaten i enlighet med 
artiklarna 39, 40 eller 44

utgår

– om toxiciteten ger anledning till särskild 
oro (t.ex. allvarliga effekter), eller
– om indikationerna på en effekt för vilken 
det finns tillgängliga data inte är adekvat 
för toxikologisk karakterisering och/eller 
riskkarakterisering; i sådana fall kan det 
också vara lämpligare att göra särskilda 
toxicitetsundersökningar som är utformade 
för att studera dessa effekter (t.ex. 
immunotoxicitet eller neurotoxicitet), eller
– om exponeringen väcker särskilda 
farhågor (t.ex. om användningen i 
konsumentprodukter leder till 
exponeringsnivåer i närheten av de 
dosnivåer vid vilka toxicitet noteras).

Or. en

Motivering

Kroniska toxicitetsstudier vid upprepad dosering är inte validerade till moderna standarder. 
Undersökningar om testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den föreslagna 
alternativa strategin ingår i dokumentet ”Non-animal Testing Strategies for Reach” (se 
www.reachonanimaltests.org). Eftersom användningen av icke-validerade djurförsök är etiskt 
och vetenskapligt oacceptabelt, bör djurtester  inte användas vid kroniska toxicitetsstuduer 
vid upprepad dosering. Endpointen omfattas i tillräcklig mån av den föreslagna 
organspecifika testningsstrategin för att den skall kunna ersätta tester om toxicitet vid 
upprepad dosering i punkt 6.6 i bilaga VI.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1149
BILAGA VIII, DEL 6, PUNKT 6.7

6.7.4. Undersökning av utgår



PE 357.826v01-00 90/101 AM\565939SV.doc

SV

reproduktionstoxicitet på två generationer, 
en art, honor och hanar, såvida en sådan
undersökning inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga VII. Administreringsvägen skall 
väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor.
6.7.4. Ingen undersökning krävs
– om ämnet är känt för att vara en 
genotoxisk carcinogen och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller
– om ämnet är känt för att framkalla 
mutationer i bakterieceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller
– om ämnet har låg toxikologisk aktivitet 
(inga tecken på toxicitet i någon av de 
tillgängliga testerna), och om det på 
grundval av toxikokinetiska data kan 
bevisas att det inte förekommer någon 
systemisk adsorption via relevanta 
exponeringsvägar (t.ex. om 
koncentrationerna i plasma/blod ligger 
under detektionsgränsen vid användning av 
en känslig metod och om ämnet och 
metaboliter av ämnet inte förekommer i 
urin, galla eller utandningsluft) och om 
exponeringen av människor är obefintlig 
eller obetydlig.

Or. en

Motivering

Undersökningar av reproduktionstoxicitet på två generationer är inte validerade till moderna 
standarder. Undersökningar om testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den 
föreslagna alternativa strategin ingår i dokumentet  ”Non-animal Testing Strategies for 
Reach” (se www.reachonanimaltests.org). Eftersom det är etiskt och vetenskapligt 
oacceptabelt att använda icke-validerade djurtester, bör denna undersökning inte användas. 
Endpointen omfattas i tillräcklig mån av den föreslagna alternativa testningsstrategin i punkt 
6.7 i bilaga VI.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1150
BILAGA VIII, DEL 6, PUNKT 6.7A (ny)

6.7a Toxikokinetik
6.7a.1. Bedömning av ämnets 
toxikokinetiska beteende genom ytterligare 
undersökningar, inklusive 
biotransformering och farmakokinetik, om 
detta anses nödvändigt för att klarlägga den 
vidare testningsstrategin eller för den totala 
toxikologiska bedömningen.

Or. de

Motivering

I Reachförslaget finns inga krav i fråga om ett ämnes toxikokinetiska beteende. Eftersom 
kunskaper om detta beteende i vissa fall kan vara mycket viktigt för valet av lämplig 
testningsstrategi, i synnerhet när det gäller CMR-ämnen inom den högre mängdnivån, 
rekommenderas att det införs bestämmelser om en sådan testningsstrategi för enskilda fall.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1151
BILAGA VIII, DEL 6, PUNKT 6.9

6.9. En cancerundersökning får föreslås av 
registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande 
medlemsstaten i enlighet med artiklarna 39, 
40 eller 44

6.9. Cancerundersökningar får föreslås av 
registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande 
medlemsstaten i enlighet med artiklarna 39, 
40 eller 44

– om ämnet har en utbredd användning och 
det finns bevis för frekvent eller långsiktig 
exponering av människor, och

– om ämnet har en utbredd användning och 
det finns bevis för frekvent eller långsiktig 
exponering av människor, och

– om ämnet klassificeras som mutagent i 
kategori 3 eller om data från undersökningar 
med upprepad dosering tyder på att ämnet 
kan ge upphov till hyperplasi och/eller pre-
neoplastiska skador.

– om ämnet klassificeras som mutagent i 
kategori 3 eller om data från undersökningar 
med upprepad dosering tyder på att ämnet 
kan ge upphov till hyperplasi och/eller pre-
neoplastiska skador.

Undersökningarna skall genomföras enligt 
en stegvis strategi och de skall omfatta 
följande på varandra följande steg:
(1) En bedömning av tillgänglig 
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information om människor och djur,
(2) En bedömning av bevisvärdet som 
omfattar
i) data om mutagenitet och genetisk 
toxicitet (bilagorna V, VII och VIII),
ii) datoriserade 
expertsystem/(Q)SAR-modeller,
iii) celltransformationsförsök.

Or. en

Motivering

I direktiv 86/609 krävs att tester utan djur skall användas då det är rimligt och praktiskt 
möjligt. Djurtesten i Reach är inte validerade till moderna standarder och bör därför ersättas 
eftersom det är etiskt och vetenskapligt oacceptabelt att använda icke-validerade djurtester. 
Undersökningar om testets vetenskapliga svagheter och redogörelser om den föreslagna 
alternativa strategin ingår i dokumentet ”Non-animal Testing Strategies for Reach” (se 
www.reachonanimaltests.org). Alternativet är vetenskapligt hållbart. Om det råder osäkerhet 
om ett ämnes egenskaper bör det utgöra föremål för kontrollåtgärder.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 1152
BILAGA VIII, DEL 7, PUNKT 7.5

7.5. Registranten skall föreslå ett test av 
kronisk toxicitet om jämförelsen av den 
(förväntade) miljöexponeringen och 
resultaten från tester av akut toxicitet tyder 
på att det är nödvändigt att närmare 
undersöka effekterna på sedimentlevande 
organismer. Valet av tester beror på 
resultaten av säkerhetsbedömningen.

7.5. Registranten skall föreslå ett test av 
kronisk toxicitet om jämförelsen av den
(förväntade) miljöexponeringen och 
resultaten från tester av akut toxicitet på 
jordlevande organismer tyder på att det är 
nödvändigt att närmare undersöka effekterna 
på sedimentlevande organismer. Valet av 
tester beror på resultaten av 
säkerhetsbedömningen.

Or. de

Motivering

Texten innehåller en oklar referens till akut toxicitet, som inte krävs i någon bilaga.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 1153
BILAGA VIII, DEL 7, PUNKT 7.6

7.6. Kronisk toxicitet eller 
reproduktionstoxicitet för fåglar

utgår

7.6. Undersökningen behöver inte göras om 
direkt eller indirekt exponering av fåglar är 
osannolik.

Or. en

Motivering

Detta test är inte validerat till moderna standarder. Undersökningar om testets vetenskapliga 
svagheter och redogörelser om den föreslagna alternativa strategin ingår i dokumentet ”Non-
animal Testing Strategies for Reach” (se www.reachonanimaltests.org). Eftersom det är etiskt 
och vetenskapligt oacceptabelt att använda icke-validerade djurtester bör denna test inte 
användas. Om det råder osäkerhet om ett ämnes egenskaper bör det utgöra föremål för 
kontrollåtgärder.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1154
BILAGA IX, DEL 3

Testning i enlighet med bilagorna VII och 
VIII kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

Testning i enlighet med bilagorna VII–VIII 
kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier som tagits fram i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

I samtliga fall skall en tillräcklig motivering 
och tillförlitlig dokumentation 
tillhandahållas.

I samtliga fall skall en tillräcklig motivering 
och tillförlitlig dokumentation 
tillhandahållas.
Tester i enlighet med bilaga V kan 
utelämnas om exponeringen är obetydlig 
och tillräckliga motiveringar och tillräcklig 
dokumentation tillhandahålls.

Or. en

Motivering

Syftet med Reach är inte att framställa vetenskaplig information om alla ämnen–oberoende av 
den verkliga risken–utan att fokusera på information som krävs för att på ett adekvat sätt 
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kontrollera riskerna till följd av en användning av ämnena.

Därför bör det inte heller krävas framställande av information med avseende på ämnen i 
mängder på 10–100 ton om exponeringen för människan eller miljön är obetydlig.

Framställande av information bör inte heller krävas för ämnen i mängder under 10 ton som 
genom kemikaliemyndighetens screening valts till prioriterade ämnen om exponeringen för 
människor eller miljön är obetydlig ( ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget 
avseende artikel 5.5). 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1155
BILAGA XI, STYCKE 1

Syftet med den här bilagan är att ange hur 
nedströmsanvändare skall bedöma och 
dokumentera att de risker som är 
förknippade med det ämne som de använder 
kontrolleras tillräckligt väl under 
användningen, om denna inte omfattas av 
det säkerhetsdatablad som tillhandahållits, 
och att säkerställa att andra användare längre 
ned i distributionskedjan kan kontrollera 
riskerna på ett tillfredsställande sätt. 
Bedömningen skall omfatta ämnets hela 
livscykel, från det att nedströmsanvändaren 
erhåller ämnet, för sina egna användningar 
och för sina identifierade användningar 
längre ned i distributionskedjan. 
Bedömningen skall avse användningen av 
ämnet som sådant, eller ingående i en 
beredning eller vara.

Syftet med den här bilagan är att ange hur 
nedströmsanvändare skall bedöma och 
dokumentera att de risker som är 
förknippade med det ämne som de använder 
kontrolleras tillräckligt väl under 
användningen, om denna inte omfattas av 
det säkerhetsdatablad som tillhandahållits, 
och att säkerställa att andra användare längre 
ned i distributionskedjan kan kontrollera 
riskerna på ett tillfredsställande sätt. 
Bedömningen skall omfatta ämnets hela 
livscykel, från det att nedströmsanvändaren 
erhåller ämnet, för sina egna användningar 
och för sina identifierade användningar i 
mängder på 1 ton eller mer per år längre 
ned i distributionskedjan. Bedömningen 
skall avse användningen av ämnet som 
sådant, eller ingående i en beredning eller 
vara.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag förbättras förordningens användbarhet eftersom det begränsar 
användningar som måste behandlas i kemikaliesäkerhetsrapporten till användningar på 1 ton 
eller mer. Enligt kommissionens förslag bör en användning även i mycket små mängder 
behandlas.

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

Ändringsförslag 1156
BILAGA XI, STEG 2, STYCKE 3

Om nedströmsanvändaren anser sig behöva 
mer information än den som leverantören 
har tillhandahållit för att kunna utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport, skall 
nedströmsanvändaren sammanställa denna 
information. Om denna information endast 
kan erhållas genom försök på ryggradsdjur 
skall nedströmsanvändaren lämna ett förslag 
till testningsstrategi till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 35. Strategin skall omfatta en 
motivering till varför det krävs ytterligare 
information. I väntan på resultaten från 
ytterligare tester skall nedströmsanvändaren 
redovisa de riskhanteringsåtgärder som har 
vidtagits.

Om nedströmsanvändaren anser sig behöva 
mer information än den som leverantören 
har tillhandahållit för att kunna utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport, skall 
nedströmsanvändaren sammanställa denna 
information. Om denna information endast 
kan erhållas genom försök på ryggradsdjur 
skall nedströmsanvändaren lämna ett förslag 
till testningsstrategi till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 35. Strategin skall omfatta en 
motivering till varför det krävs ytterligare 
information. Om ytterligare tester krävs av 
ett litet eller medelstort företag skall de 
anskaffas av kemikaliemyndigheten om de 
redan finns, och i annat fall skall 
kemikaliemyndigheten uppdra åt den 
medlemsstat i vilken företaget har sitt säte 
att göra testerna i enlighet med artikel 35a. 
I väntan på resultaten från ytterligare tester 
skall nedströmsanvändaren redovisa de 
riskhanteringsåtgärder som har vidtagits.

Or. it

Motivering

Det måste övervägas ett specialförfarande för att små och medelstora företag även vid 
översynen av leverantörens riskbedömning skall kunna dra nytta av förenklingar med
kemikaliemyndighetens hjälp.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato

Ändringsförslag 1157
BILAGA XI, STEG 2, STYCKE 3

Om nedströmsanvändaren anser sig behöva 
mer information än den som leverantören 
har tillhandahållit för att kunna utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport, skall 
nedströmsanvändaren sammanställa denna 

Om nedströmsanvändaren anser sig behöva 
mer information än den som leverantören 
har tillhandahållit för att kunna utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport, skall 
nedströmsanvändaren sammanställa denna 
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information. Om denna information endast 
kan erhållas genom försök på ryggradsdjur 
skall nedströmsanvändaren lämna ett förslag 
till testningsstrategi till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 
35. Strategin skall omfatta en motivering till 
varför det krävs ytterligare information. I 
väntan på resultaten från ytterligare tester 
skall nedströmsanvändaren redovisa de 
riskhanteringsåtgärder som har vidtagits.

information. Om denna information endast 
kan erhållas genom försök på ryggradsdjur 
skall nedströmsanvändaren lämna ett förslag 
till testningsstrategi till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 
35. Strategin skall omfatta en motivering till 
varför det krävs ytterligare information. Om 
kemikaliemyndigheten begär ytterligare 
information av en nedströmsanvändare 
som är ett litet eller medelstort företag skall 
kemikaliemyndigheten anskaffa 
informationen på grundval av redan 
förefintliga tester; om sådana inte finns 
skall kemikaliemyndigheten uppdra åt den 
medlemsstat i vilken företaget har sitt säte 
att göra de nödvändiga testerna i enlighet 
med artikel 35a. I väntan på resultaten från 
ytterligare tester skall nedströmsanvändaren 
redovisa de riskhanteringsåtgärder som har 
vidtagits.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att i enlighet med artikel 3.30 låta små och medelstora företag dra nytta av 
ett förenklat förfarande så att de inte straffas av Reachsystemet.

Ändringsförslaget hänger samman med ändringsförslagen till artiklarna 3.30 och 35a.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 1158
BILAGA XIIA (ny)

BILAGA XIIa
KRITERIER FÖR PERSISTENS, BIOACKUMULERBARHET OCH (EK0)TOXICITET

Ett ämnes persistens delas in i följande fyra kategorier:
P1: ”Inte i sig biologiskt nedbrytbart” och ingen snabb nedbrytning.
P2: ”I sig biologiskt nedbrytbart” med långsam nedbrytning.
P3: ”I sig biologiskt nedbrytbart” med adaptiv eller ofullständig nedbrytning.
P4: ”I sig med lätthet biologiskt nedbrytbart” eller på annat sätt snabbt nedbrytbart.
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Ett ämnes bioackumulerbarhet delas in i följande fem kategorier:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
B5: BCF < 100.

Ett ämnes (eko)toxicitet delas in i följande fyra kategorier:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/l
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/l
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/l
T4: NOEC > 1.0 mg/l

Or. nl

Motivering

I bilaga VIIa anges kriterierna för indelningen i persistens, bioackumulerbarhet och 
(eko)toxicitet. Med dessa kriterier sker indelningen utifrån farlighetsgrad. (Paket prioritet 
Blokland)

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1159
BILAGA XIIA (ny)

Bilaga XIIa
Förteckning över potentiella PBT- och 
vPvB-ämnen
För följande infasningsämnen skall ett 
registreringsunderlag inlämas inom tre år 
efter att denna förordning trätt ikraft:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag medför rättslig säkerhet avseende de PBT- och vPvB-ämnen som måste 
registreras i ett tidigt skede. En bilaga är nödvändig eftersom registranterna annars 
eventuellt strider mot förordningen eftersom de missat tidsfristen för registreringen. Detta 
kan vara fallet om de i ett senare skede får veta–efter det att de framställt information–att 
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deras ämne är ett PBT- eller vPvB-ämne (ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslaget 
avseende artikel 21.1.c).

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline
Lucas, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 1160
BILAGA XIII 

A. FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM 
UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR 

TILLSTÅND
Ämnen som är förtecknade i punkterna 28, 
29 och 30 i bilaga XVI.
Ämnen som klassificeras som 
sensibilisatorer i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
Ämnen som klassificeras som 
hälsoskadliga i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG och som är högt 
toxiska vid kraftig kronisk inhalation T, 
R 48.
Ämnen som klassificeras som prioriterade 
farliga ämnen eller prioriterade farliga 
ämnen under översyn i bilaga X i direktiv 
2000/60/EG.

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM 
KRÄVER TILLSTÅND

B. FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM 
KRÄVER TILLSTÅND

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till ändringsförslagen genom vilka en ny artikel 53a införs 
och till (delar av) ändringsförslagen avseende artiklarna 54 och 56 genom vilka bilagorna
XIII.a och XIII.b införs.

I syfte att öka insynen, främja frivilliga åtgärder hos nedströmsanvändarna och innovationer 
med avsikt att nå säkrare alternativ, bör alla ämnen som uppfyller kriterierna för farliga 
egenskaper omedelbart läggas till förteckningen över ämnen som uppfyller kriterierna för 
registrering (bilaga XII.a).

Efter att kemikaliemyndigheten fastställt prioriteringarna kommer ämnena att flyttas till 
bilaga XIII.b i vilken tidsfristen för ansökningar om tillstånd fastställs.
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