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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1184
21 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

(ba) XII a priede išvardytos palaipsniui 
įvedamos medžiagos – (potencialios) PBT-
vPvB medžiagos – po 1 toną ar daugiau per 
metus vienam gamintojui arba 
importuotojui;

Or. en
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Pagrindimas

Potencialios PBT arba vPvB medžiagos turi būti registruojamos prieš pasibaigiant pirmiau 
minėtam galutiniam terminui, kadangi šios medžiagos kelia didelį susirūpinimą, dėl ko gali 
prireikti imtis REACH priemonių. (Pakeitimas susijęs su to paties autoriaus dėl naujo XII a.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1185
V priedo 6 dalies 1 ir 2 skilčių 6.4.1a skirsnis (naujas)

1 skiltis
6.4.1.a Citogeniškumo tyrimas su žinduolių 
ląstelėmis in vitro

2 skiltis
6.4.1.a Tyrimas neatliekamas, jei
- yra pakankamai duomenų, gautų atlikus 
citogeniškumo bandymą in vivo arba
- tyrinys laikomas kancerogeniška 1 arba 2 
kategorijos medžiaga.

Or. en

Pagrindimas

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.  (Roth-Behrendt & others)

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pakeitimas 1106
V priedo 6 dalies 6.4.3 skirsnis (naujas)

6.4.3. Genų mutacijos tyrimas su 
žinduolių ląstelėmis in vitro, gavus 
neigiamą V priedo 6.4.1. ir VI priedo 6.4.2 

6.4.3. Tyrimas neatliekamas, jei yra 
pakankamai duomenų, gautų atlikus 
patikimą žinduolių genų mutacijos 
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skiltyse nurodytų bandymų rezultatą. bandymą in vivo.
6.4. Gavus teigiamus V arba VI priede 
nurodytų mutageniškumo tyrimų
rezultatus, svarstoma būtinybė atlikti 
atitinkamus mutageniškumo tyrimus in 
vivo.
Jeigu, atlikus V priede nurodytus 
mutageniškumo tyrimus ar anksčiau 
nurodytus bandymus, gaunamas teigiamas 
rezultatas ir nesama in vivo tyrimo rezultatų, 
registruotojas pasiūlo tinkamą in vivo 
mutageniškumo tyrimą.

Jeigu bent vieno atlikto in vivo tyrimo 
rezultatas teigiamas, siūlomi tolesni tinkami 
in vivo tyrimai.

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. 


