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Guido Sacconi
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για 
τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους

Πρόταση κανονισμού (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 1184
Άρθρο 21, παράγραφος 1, στοιχείο (β)α (νέο)

 (βα) στις σταδιακά εισαγόμενες ουσίες που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα XII α 
ουσίες (δυνητικές) ΑΒΤ - αΑαΒ  σε 
ποσότητες του ενός τόνου και άνω κατ' 
έτος ανά παραγωγό ή εισαγωγέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δυνητικές ΑΒΤ - αΑαΒ ουσίες καταχωρίζονται έως την πρώτη προθεσμία καθώς είναι 
ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και ενδέχεται να χρειασθεί περαιτέρω δράση 
βάσει του REACH. (τροπολογία που συνδέεται με τροπολογία που κατέθεσε ο ίδιος συντάκτης 
επί του νέου Παραρτήματος XII α.)
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Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1185
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, Μέρος 6, Στήλες 1 & 2, παράγραφος 6.4.1 (α) (νέα)

Στήλη 1 Στήλη 2
6.4.1.a. In vitro μελέτη κυτταρογένεσης σε 
κύτταρα θηλαστικών

6.4.1.a. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί
- εάν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα 
δεδομένα από in vivo δοκιμή 
κυτταρογένεσης ή
- είναι γνωστό ότι η ουσία είναι 
καρκινογόνα κατηγορίας 1 ή 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως εξηγείται ανωτέρω, αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα 
VI. Χρειάζεται για να διατηρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 
τόννων με εκείνες στην πρόταση της Επιτροπής. Για τη μεταλλαξιογένεση εξασφαλίζει ότι, εάν 
το αποτέλεσμα από την in vitro μελέτη είναι θετικό, θα διερευνηθεί περαιτέρω.  

Τροπολογία Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Τροπολογία 1106/αναθ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, μέρος 6, παράγραφος 6.4.3 (νέα)

6.4.3. In vitro μελέτη μετάλλαξης 
γονιδίων σε κύτταρα θηλαστικών, εάν το 
αποτέλεσμα είναι αρνητικό στο παράτημα 
V, 6.4.1. και στο παράρτημα VI, 6.4.2.

6.4.3. Η μελέτη δεν χρειάζεται να 
διενεργηθεί εάν υπάρχουν επαρκή 
διαθέσιμα δεδομένα από αξιόπιστη in vivo 
δοκιμή μετάλλαξης γονιδίων θηλαστικών.
6.4. Θα ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες in 
vivo μελέτες μεταλλαξιογένεσης όταν το 
αποτέλεσμα είναι θετικό σε οποιαδήποτε 
μελέτη μεταλλαξιογένεσης του 
παραρτήματος V ή VI.
Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό σε 
οποιαδήποτε μελέτη μεταλλαξιογένεσης του 
παραρτήματος V ή στις ως άνω δοκιμές και 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από 
in vivo μελέτη, ο καταχωρίζων προτείνει μια 
ενδεδειγμένη in vivo μελέτη 
μεταλλαξιογένεσης.

Εάν το αποτέλεσμα οποιασδήποτε in vivo 
μελέτης είναι θετικό, προτείνονται 
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περαιτέρω ενδεδειγμένες in vivo μελέτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως εξηγείται ανωτέρω, αυτή η τροπολογία είναι συνέπεια της τροπολογίας στο Παράρτημα 
VI. Χρειάζεται για να διατηρηθούν οι αυτές απαιτήσεις όσον αφορά τις ποσότητες άνω των 100 
τόννων με εκείνες στην πρόταση της Επιτροπής. Για τη μεταλλαξιογένεση εξασφαλίζει ότι, εάν 
το αποτέλεσμα από την in vitro μελέτη είναι θετικό, θα διερευνηθεί περαιτέρω.


