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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1184
Artikel 21, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) indfasningsstoffer opført i bilag XII a 
som (potentielle) PBT- eller vPvB-stoffer i 
mængder på 1 ton eller derover pr. 
producent eller importør.

Or. en

Begrundelse

Potentielle PBT- eller vPvB-stoffer må registreres inden udløbet af den første frist, da der er 
tale om meget problematiske stoffer, for hvilke det måske vil blive nødvendigt at træffe 
yderligere foranstaltninger inden for rammerne af Reach. Ændringsforslaget er forbundet 
med ændringsforslagsstillerens ændringsforslag om et nyt bilag XIIa.



PE 360.104v02-00 2/3 AM\573411DA.doc

DA

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1185
Bilag VII, punkt 6, kolonne 1 og 2, punkt 6.4.1 a (nyt)

6.4.1.a. In vitro-cytogenicitetsundersøgelse 
i pattedyrceller

6.4.1.a. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres:
- hvis der foreligger tilstrækkelige data fra 
en in vivo-cytogenicitetstest, eller
- stoffet vides at være et carcinogen i 
kategori 1 eller 2.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. I forbindelse med mutagenicitet sikres det, at et positivt resultat i en in vitro-
undersøgelse vil blive undersøgt yderligere. 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1106/rev.
Bilag VII, punkt 6, kolonne 1 og 2, punkt 6.4.3 (nyt)

6.4.3. In vitro-genmutationsundersøgelse i 
pattedyrceller, hvis resultatet er negativt i 
bilag V, punkt 6.4.1. og bilag VI, punkt 
6.4.2.

6.4.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis der foreligger tilstrækkelige data fra 
en pålidelig in vivo-
genmutationsundersøgelse i pattedyr.
6.4. Hvis blot én af 
mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V 
eller VI giver positivt resultat, må in vivo-
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.
Hvis en af mutagenicitetsundersøgelserne i 
bilag V eller ovennævnte test giver positivt 
resultat, og der ikke foreligger resultater af 
en hensigtsmæssig in vivo-undersøgelse, 
skal registranten foreslå en passende in 
vivo-mutagenicitetsundersøgelse.
Hvis blot én af de foreliggende in vivo-
undersøgelser har givet positivt resultat, 
skal der foreslås passende yderligere in 
vivo-undersøgelser.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. I forbindelse med mutagenicitet sikres det, at et positivt resultat i en in vitro-
undersøgelse vil blive undersøgt yderligere. 


