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KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG GÄLLANDE REGISTRERING

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED A

a) Den information som anges i bilaga V för 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör.

a) Den information som anges i bilaga V för 
ämnen som tillverkas eller importeras i 
mängder på 1 ton eller mer per år per 
tillverkare och importör och som uppfyller 
kriteriet i artikel 11a.1, och åtminstone den 
information om fysikalisk-kemiska 
egenskaper som anges i bilaga V och alla 
andra relevanta fysikalisk-kemiska, 
toxikologiska och ekotoxikologiska 
uppgifter som finns tillgängliga, samt ett 
uttalande om att ämnet har utvärderats i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
artikel 11a c och 11a d.
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Or. en

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 11A (ny)

Artikel 11a

Kriterier för ämnen som registreras i 
mängder på mellan 1 och 10 ton för vilka 

den information som anges i bilaga V krävs 

1. För ämnen som framställs eller 
importeras i mängder på mellan 1 och 
10 ton per år och tillverkare eller importör 
skall all den information som anges i 
bilaga V tas upp i den tekniska 
dokumentation som avses i artikel 9 a 
endast om tillverkaren eller importören 
anser att ett eller fler av följande kriterier 
uppfylls:

a) Ämnet är ett nytt (icke-infasnings)ämne.

b) Ingen information finns tillgänglig om 
hälso- eller miljömässiga endpoints.
c) QSAR eller andra tecken visar att ämnet 
sannolikt kommer att uppfylla kriteriet för 
att klassas som cancerframkallande, 
mutagent eller reproduktionstoxiskt.

d) QSAR eller andra tecken visar att ämnet 
sannolikt kommer att uppfylla kriterierna i 
bilaga XII.

e) Ämnet har olika eller diffusa 
användningsområden där exponering inte 
kan uteslutas.
f) Ämnet saluförs för att användas av 
allmänheten som sådant, eller ingående i 
beredningar eller varor.
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2. Utan att detta påverkar artikel 40.3a 
skall kemikaliemyndigheten utföra en 
slumpmässig kontroll av de 
registreringsunderlag som inte innehåller 
all den information som anges i bilaga V, 
för att kontrollera att tillverkaren eller 
importören tillämpar de kriterier som 
anges i punkt 1 a-f på ett korrekt sätt. 
Denna slumpmässiga kontroll skall utföras 
på minst 10 procent av 
registreringsunderlagen. 
Kemikaliemyndigheten skall ta hänsyn till 
all information som tillhandahålls av tredje 
part eller behöriga myndigheter för att 
kontrollera huruvida kriterierna har 
tillämpats på ett korrekt sätt.

3. Om kontrollen visar att ett kriterium i 
punkt 1 a-f har tillämpats på ett felaktigt 
sätt skall kemikaliemyndigheten begära att 
registranten kompletterar 
registreringsunderlaget med all den 
information som anges i bilaga V inom ett 
år. Om registranten inte lämnar de 
uppgifter som begärts inom den fastställda 
tidsfristen skall registreringen av det 
aktuella ämnet dras in.

Om ett kriterium har tillämpats på ett 
felaktigt sätt skall samtliga kostnader i 
samband med kontrollen bäras av 
registranten.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 5, PUNKT 4
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4. Samtidigt som registreringsunderlaget 
lämnas in skall en avgift erläggas; avgiften 
skall fastställas av kemikaliemyndigheten.

4. Samtidigt som registreringsunderlaget 
lämnas in skall en avgift erläggas; avgiften 
skall fastställas av kemikaliemyndigheten. 
Inga avgifter skall erläggas för registrering 
av ämnen som tillverkas i mängder på
mellan 1 och 10 ton, och för vilka all den 
information som anges i bilaga V tas upp i 
den tekniska dokumentationen.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED A

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

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG, ämnen som är 
långlivade, bioackumulerande och toxiska, 
ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande, eller ämnen 
som konstaterats ha motsvarande effekter i 
enlighet med artikel 54, och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

Or. en

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 23, PUNKT 3

3. Sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar som tillhandahållits 
i samband med en registrering minst tio år 
tidigare får av kemikaliemyndigheten ställas 
till förfogande för andra registranter eller 
potentiella registranter.

3. Sammanfattningar eller fylliga 
rapportsammanfattningar som tillhandahållits 
i samband med en registrering minst tio år 
tidigare skall av kemikaliemyndigheten 
ställas till förfogande för andra registranter 
eller potentiella registranter.
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Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 24
BILAGA V, DEL 6, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 6.4.1A (ny)

Kolumn 1

6.4.1a. Cytogenitetsstudie på
däggdjursceller in vitro
Kolumn 2

6.4.1a. 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.

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

Kolumn 1

7.1.1a. Studie om tillväxthämmande på
alger
Kolumn 2

7.1.1a. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket oupplösligt 
(vattenlöslighet < 10 µg/l), eller
– om det är osannolikt att ämnet tränger 
igenom biologiska hinnor (MW > 800 eller 
molekylär diameter > 15 Å).

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

Kolumn 1

7.1a. Nedbrytning
Kolumn 2
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7.1a. Simuleringsstudier (bilaga VII, 
punkterna 7.2.1.2 till 7.2.1.4) skall föreslås 
av registranten eller kan krävas av den 
utvärderande medlemsstatens behöriga 
myndigheter i enlighet med artiklarna 39, 
40 eller 44 om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt 
bilaga I tyder på att ämnets nedbrytning 
behöver undersökas närmare. Valet av 
tester beror på resultaten av 
säkerhetsbedömningen.
Kolumn 1

7.1a.1. Biotisk

7.1a.1.1. Snabb biologisk nedbrytbarhet
Kolumn 2

7.1a.1.1. Denna undersökning behöver inte 
göras om ämnet är oorganiskt.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslagen 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112 och 1113.


