
AM\573411FI.doc PE 360.104v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

4.7.2005 PE 360.104v02-00

TARKISTUKSET 1184, 1185 ja 1106/rev. – LISÄYS II

Lausuntoluonnos (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoittamisesta (REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta ja direktiivin 1999/45/EY ja {pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan} 
asetuksen (EY) N:o .../... muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt

Tarkistus 1184
21 ARTIKLAN 1 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

b a) asteittain rekisteröitävät aineet, jotka 
on lueteltu liitteessä XII a (mahdolliset) 
PBT- ja vPvB-aineet ja joita jokin 
valmistaja valmistaa tai maahantuoja tuo 
maahan yhden tonnin tai enemmän 
vuodessa;

Or. en

Perustelu

Mahdolliset PBT- ja vPvB-aineet on rekisteröitävä aikaisessa vaiheessa, sillä ne ovat erityistä 
huolta aiheuttavia aineita ja saattavat edellyttää Reach-asetuksen mukaisia lisätoimia 
(tarkistus liittyy saman esittäjän uuteen liitteeseen XII a esittämään tarkistukseen.)
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1185
LIITE VII, 6 OSAN 1 JA 2 SARAKKEEN 6.4.1. A KOHTA (uusi)

Sarake 1 Sarake 2
6.4.1.a. In vitro sytogeneettinen tutkimus 
nisäkässoluilla

6.4.1.a. Koetta ei tarvitse tehdä:

– jos on saatavilla riittäviä tietoja in vivo 
-sytogeneesitestistä,
– jos aineen tiedetään kuuluvan 
karsinogeenisuusluokkaan 1 tai 2.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
Mutageenisuuden osalta varmistetaan, että in vitro -tutkimuksesta mahdollisesti saatua
positiivista tulosta tutkitaan tarkemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Jutta D. Haug

Tarkistus 1106/rev
LIITE VII, 6 OSAN 6.4.3 KOHTA (uusi)

6.4.3. In vitro -geenimutaatiotutkimus 
nisäkässoluilla, jos liitteen V 6.4.1 ja 
liitteen VI 6.4.2 kohdassa on saatu 
kielteinen tulos.

6.4.3. Tutkimusta ei tarvitse tehdä, jos on 
riittävästi tietoa luotettavasta nisäkkäillä 
tehdystä in vivo tehdystä 
geenimutaatiotutkimuksesta.
6.4. Sopivia in vivo 
-mutageenisuustutkimuksia on harkittava, 
jos jossakin liitteessä V tai VI mainituista 
mutageenisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos.
Jos jossakin liitteessä V tai VI mainituista 
mutageenisuustutkimuksista saadaan 
positiivinen tulos eikä ole saatavilla 
tuloksia in vivo -tutkimuksista, 
rekisteröijän on ehdotettava sopivaa in vivo 
mutageenisuustutkimusta.
Jos jostakin in vivo -tutkimuksesta on saatu 
positiivinen tulos, on ehdotettava sopivia in 
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vivo -lisätutkimuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu liitteeseen VI esitetystä tarkistuksesta, kuten edellä todettiin. Sitä tarvitaan, 
jotta yli 100 tonnin määriin sovelletaan samoja vaatimuksia kuin komission ehdotuksessa. 
Mutageenisuuden osalta varmistetaan, että in vitro -tutkimuksesta mahdollisesti saatua 
positiivista tulosta tutkitaan tarkemmin.


