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GROZĪJUMS Nr. 1184-1185 + 1106/Rev. - II PAPILDINĀJUMS

Ziņojuma projekts (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), ar ko nodibina Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru un groza Direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. .../... par noturīgiem 
organiskiem piesārņotājiem
Regulas priekšlikums (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniegusi Dagmar Roth-Behrendt

Grozījums Nr. 1184
21. panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

 ba) pakāpeniski izskaust XII a pielikumā 
uzskaitītās (potenciāli) noturīgās, 
bioakumulatīvās un toksiskās (PBT) un ļoti 
noturīgās un ļoti bioakumulatīvās vielas 
(vPvB) vielas, kuru daudzums ražotājam 
vai importētājam ir 1 vai vairāk tonnu 
gadā;

Or. en

Pamatojums

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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Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 1185
VII PIELIKUMA 6. daļas 1.un 2. slejas 6.4.1 punkta a) daļa (jauns)

1. sleja 2. sleja
6.4.1.a. In vitro citogenitātes pētījums 
zīdītāju šūnās

6.4.1.a. Pētījums nav jāveic

- ja ir pieejami adekvāti dati no in vivo 
citogenitātes testa vai
- viela ir pazīstama kā piederoša 
kancerogēnās kategorijas 1. vai 2.

Or. en

Pamatojums

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.  

Grozījumu iesniedza Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 1106/rev.
VII PIELIKUMA 6. daļas 6.4.3 iedaļa (jauns)

6.4.3. In vitro gēnu mutāciju pētījums 
zīdītāju šūnās, ja V pielikuma 6.4.1. iedaļā 
un VI pielikuma 6.4.2. iedaļā negatīvs 
rezultāts.

6.4.3. Pētījums nav jāveic, ja ir pieejami 
adekvāti dati no uzticama in vivo zīdītāju 
gēnu mutācijas testa.

6.4. Atbilstošus in vivo mutagenitātes 
pētījumus apsver gadījumā, ja kādā no V 
vai VI pielikumā minētajiem mutagenitātes 
pētījumiem ir pozitīvs rezultāts. 
Pozitīva rezultāta gadījumā kādā no 
mutagenitātes pētījumiem mutagenitātes 
pielikumā vai iepriekšējos testos un nav 
pieejami rezultāti par in vivo pētījumu, 
reģistrants ierosina atbilstošus in vivo 
mutagenitātes pētījumus.
Ja ir pieejami pozitīvi rezultāti kādā no in 
vivo pētījumiem, ierosina tālākus atbilstošus 
in vivo pētījumus.

Or. en
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Pamatojums

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. 


