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MÓDOSÍTÁS 1184-1186 + 1106/Rev. FÜGGELÉK II.

Jelentéstervezet (PE 535.529v02-00)
Guido Sacconi
az Európai Parlament és a Tanács a vegyi anyagok regisztrációjáról, kiértékeléséről és 
engedélyezéséről (REACH) szóló, a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökséget 
létrehozó, és az  1999/45/EK irányelvet, valamint a le nem bomló szerves szennyező 
anyagokról szóló .../... /EK sz. rendeletet módosító rendeletére irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt

Módosítás: 1184
21. cikk, (1) bekezdés ba) pont (új)

ba) a XIIa. mellékletben felsorolt bevezetett 
anyagok (potenciális) PBT- vPvB anyagok 
mennyisége évi 1 tonna vagy annál több 
gyártóként vagy importőrönként;

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Módosítás: 1185
VII. MELLÉKLET, 6. rész, 1-2. oszlop (6.4.1 a) bekezdés (új)

1. oszlop 2. oszlop
6.4.1.a. In vitro emlős sejtekben történő 
citogenicitási vizsgálat

6.4.1.a. A vizsgálatot nem kell elvégezni 

- ha egy in vivo citogenicitási vizsgálatból 
megfelelő adat áll rendelkezésre vagy
- az anyag 1. vagy 2. kategóriájú 
karcinogénként ismert. 

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás, előterjesztette: Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Módosítás: 1106/Rev.
VII. MELLÉKLET, 6. rész, 1-2. oszlop (6.4.3) bekezdés (új)

6.4.3. Emlős sejteken végzett in vitro 
génmutációs vizsgálat, ha az V. melléklet, 
6.4.1-ben és a VI. melléklet 6.4.2-ben az 
eredmény negatív.

6.4.3. Nem kell elvégezni a vizsgálatot, 
elegendő adat áll rendelkezésre egy 
megbízható in vivo emlős génmutációs 
tesztből.
6.4. Megfelelő in vivo mutagenicitási 
vizsgálatokat kell fontolóra venni az V. 
vagy VI. melléklet szerinti bármely 
mutagenicitási vizsgálat pozitív eredménye 
esetén.
Ha az V. melléklet szerinti bármely 
mutagenicitási vizsgálat vagy a fenti tesztek
eredménye pozitív és nem állnak 
rendelkezésre eredmények egy in vivo
vizsgálatból, a bejegyeztetésre kötelezettnek 
egy megfelelő in vivo mutagenicitási 
vizsgálatot kell javasolnia.

Ha bármely rendelkezésre álló in vivo
vizsgálatnak pozitív eredménye van, további 
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megfelelő in vivo vizsgálatokat kell 
javasolni.

Or. en

Indokolás

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.


