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MUUDATUSETTEPANEKUD 1184-1185 + 1106/Rev. - ADDENDUM II

Raporti projekt (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist (REACH), millega asutatakse 
Euroopa Kemikaalide Agentuur ja muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja määrust (EÜ) nr .../... 
püsivate orgaaniliste saasteainete kohta 

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt

Muudatusettepanek 1184
Artikli 21 lõike 1 punkt b a (uus)

 (b a) XII a lisas loetletud järk-järgult 
registrisse kantavad ained – (võimalikud) 
PBT ja vPvB ained – kogustes 1 tonn või 
rohkem aastas tootja või importija kohta;

Or. en

Justification

Potential PBT or vPvB substances shall be registered by the first deadline as they are 
substances of very high concern which might require further action under REACH.
(amendment linked to amendment tabled by the same author on new Annex XII a.)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1185
VII lisa 6. osa 1. ja 2. veerg, lõige 6.4.1 (a) (uus) 

Veerg 1 Veerg 2
6.4.1.a. Imetaja rakkude in vitro 
tsütogeensusuuring

6.4.1.a. Uuringut ei ole tarvis läbi viia

– kui küllaldased in vivo tsütogeensuskatse 
andmed on kättesaadavad või
– aine on teadaolevalt 1. või 2. kategooria 
kantserogeenne aine.

Or. en

Justification

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.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 1106/rev.
VII lisa 6. osa lõige 6.4.3 (uus)

6.4.3. Imetajate rakkude in vitro 
geenmutatsiooni uuring, kui V lisa punkti 
6.4.1 ja VI lisa punkti 6.4.2 puhul on 
tulemus negatiivne.

6.4.3. Uuring ei ole vajalik, kui on 
kättesaadavad küllaldased usaldusväärsed 
andmed imetajate in vivo mutatsioonikatse 
kohta.
6.4. Asjakohaseid mutageensuse in vivo 
uuringuid kaalutakse juhul, kui V või VI 
lisa mutageensuskatsetes on saadud 
positiivseid tulemusi.
Kui V osa või eespool osutatud katsete 
mutageensusuuringutes on saadud 
positiivseid tulemusi ja in vivo uuringu 
tulemused pole kättesaadavad, teeb 
registreerija ettepaneku viia läbi asjakohane 
in vivo mutageensuse uuring.

Kui kättesaadavate in vivo uuringute puhul 
on tulemus positiivne, tehakse ettepanek viia 
läbi asjaomased in vivo lisauuringud.

Or. en
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Justification

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.


