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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

REKISTERÖINTIÄ KOSKEVA KOMPROMISSIPAKETTI

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 19
11 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) liitteessä V täsmennetyt tiedot niistä
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa;

(a) liitteessä V täsmennetyt tiedot niistä
aineista, joita valmistaja valmistaa tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa ja jotka täyttävät 11 a 
artiklan 1 kohdan vaatimukset, ja 
vähintään tiedot liitteessä V määritetyistä
fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista 
sekä muut saatavissa olevat relevantit 
fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja 
ekotoksikologiaa koskevat tiedot sekä
lausunto siitä, että ainetta on arvioitu 11 a 
artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa 
tarkoitetut perusteet huomioon ottaen;
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Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 20
11 A ARTIKLA (uusi)

11 a artikla

Perusteet aineille, jotka on rekisteröity 1-10 
tonnin määrinä ja joista vaaditaan V 

liitteessä tarkoitettuja tietoja

1. Sellaisten aineiden osalta, joita 
valmistetaan tai tuodaan 1–10 tonnia 
vuodessa valmistajaa tai maahantuojaa 
kohden, täydelliset liitteessä V tarkoitetut 
tiedot on sisällytettävä 9 a artiklassa 
tarkoitettuihin teknisiin asiakirjoihin vain 
silloin, kun valmistaja tai maahantuoja 
katsoo, että yksi tai useampi seuraavista 
ehdoista täyttyy: 

(a) kyseessä on uusi aine (jota ei 
rekisteröidä vaiheittain);

(b) ihmisten terveyteen tai ympäristöön 
liittyviä päätepisteitä koskevia tietoja ei ole 
toimitettu;

(c) QSAR-mallien tai muun näytön 
mukaan aine todennäköisesti täyttää
karsinogeeniseksi, mutageeniseksi tai 
lisääntymismyrkylliseksi luokittelun 
perusteet;

(d) QSAR-mallien tai muun näytön 
mukaan aine todennäköisesti täyttää
liitteessä XII olevat perusteet;
(e) aineella on dispersiivisiä tai diffuuseja 
käyttötapoja, joissa altistusta ei voida 
sulkea pois;

(f) aine saatetaan markkinoille suuren 
yleisön käytettäväksi sellaisenaan, 
valmisteissa tai tuotteissa.
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2. Tämän estämättä, mitä 40 artiklan 3 a 
kohdassa säädetään, virasto suorittaa 
satunnaisia sellaisten 
rekisteröintiasiakirjojen 
asianmukaisuustarkastuksia, jotka eivät 
sisällä kaikkia liitteessä V tarkoitettuja 
tietoja, ja se varmistaa näin, että valmistaja 
tai maahantuoja soveltaa 1 kohdan a–f 
alakohdan perusteita asianmukaisella 
tavalla. Tällaiset satunnaiset tarkastukset 
kattavat vähintään 10 % tällaisista 
rekisteröintiasiakirjoista. Virasto ottaa 
huomioon kaikki kolmansien osapuolten 
tai toimivaltaisten viranomaisten 
toimittamat tiedot selvittäessään, onko 
perusteita sovellettu asianmukaisella 
tavalla. 
3. Jos tarkastuksessa selviää, että 1 kohdan 
a–f alakohdan perusteita ei ole sovellettu 
asianmukaisesti, virasto vaatii rekisteröijää
täydentämään rekisteröintiasiakirjoihin 
kaikki liitteessä V tarkoitetut tiedot vuoden 
kuluessa. Jos rekisteröijä ei toimita 
pyydettyjä tietoja annetussa määräajassa, 
sen rekisteröinti kyseisen aineen osalta 
peruutetaan. 

Jos jotakin perustetta havaitaan sovelletun 
väärin, rekisteröijä vastaa kaikista 
yhdenmukaisuustarkastukseen liittyvistä
kuluista.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 21
5 ARTIKLAN 4 KOHTA
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4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu.

4. Rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on 
liitettävä kemikaaliviraston vahvistama 
maksu. Maksua ei peritä sellaisten aineiden 
rekisteröinnistä, joita valmistetaan 1–10 
tonnin suuruisia määriä ja joiden tekniset 
asiakirjat sisältävät kaikki liitteessä V 
tarkoitetut tiedot.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 22
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, mutageenisuus- 
tai lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti ja joita 
jokin valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen;

(a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka on 
luokiteltu karsinogeenisuus-, mutageenisuus- 
tai lisääntymismyrkyllisyysluokkiin 1 ja 2 
direktiivin 67/548/ETY mukaisesti, aineet, 
jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä, aineet, jotka ovat erittäin 
hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti 
biokertyviä, tai aineet, joilla tunnistetaan 
olevan vastaavia ominaisuuksia kuin 54 
artiklassa tarkoitetaan ja joita jokin 
valmistaja valmistaa yhteisössä tai 
maahantuoja tuo maahan yhden tonnin tai 
enemmän vuodessa vähintään kerran tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen;

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 23
23 ARTIKLAN 3 KOHTA
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3. Kemikaalivirasto voi antaa vapaasti 
kaikkien muiden rekisteröijien tai 
mahdollisten rekisteröijien käyttöön 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
tutkimuksista, jotka on toimitettu 
rekisteröinnin yhteydessä vähintään 10 vuotta 
aiemmin.

3. Kemikaaliviraston on annettava vapaasti 
kaikkien muiden rekisteröijien tai 
mahdollisten rekisteröijien käyttöön 
tiivistelmät tai selkeät tutkimustiivistelmät 
tutkimuksista, jotka on toimitettu 
rekisteröinnin yhteydessä vähintään 10 vuotta 
aiemmin.

Or. en

Kompromissitarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 24
(Tämä kompromissitarkistus korvaa tarkistukset 1103–1106, 1110–1113)

LIITE V, 6 OSA, 6.4.1 KOHTA

6.4.1. a Tutkimusta ei tarvitse tehdä, 

– jos on saatavana on riittävät tiedot in vivo 
-sytogeneettisestä tutkimuksesta tai

– aineen tiedetään kuuluvan 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2.

LIITE V, 7 OSA, 7.1.1 A KOHTA (uusi) 

7.1.1. a. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos:
– aine on erittäin heikosti liukeneva 
(vesiliukoisuus < 10 µg/l) tai

– aine ei todennäköisesti läpäise biologisia 
kalvoja (MW > 800 tai molekyylin 
halkaisija > 15 Å).

LIITE V, 6 OSA, 7.1 A KOHTA (uusi) 

7.1. a. Rekisteröijän on ehdotettava tai 
arvioinnista vastaavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
simulaatiotutkimuksia (liitteessä VII oleva 
7.2.1.2–7.2.1.4 kohta) 39, 40 tai 44 artiklan 
mukaisesti, jos liitteen I mukaisen 
kemikaaliturvallisuusarvioinnin perusteella 
aineen hajoamista on tutkittava 
tarkemmin. Testi(e)n valinta riippuu 
turvallisuusarvioinnin tuloksista.
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7.1. a.1.1. Koetta ei tarvitse tehdä
epäorgaanisille aineille.

Or. en

Korvaa tarkistukset 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112 ja 1113.


