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Ontwerpverslag (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot 
wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) nr. .../... {inzake persistente 
organische stoffen}

Voorstel voor een verordening (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 1184
Artikel 21, lid 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) geleidelijk geïntegreerde stoffen, 
opgenomen in Bijlage XII bis, (potentiële) 
PBT- en vPvB-stoffen in hoeveelheden van 
1 ton of meer per jaar per fabrikant of 
importeur;

Or. en

Motivering

Potentiële PBT- of vPvB-stoffen moeten vóór de eerste uiterste datum worden geregistreerd 
omdat het hier stoffen van zeer ernstige zorg betreft waarvoor in het kader van REACH 
wellicht verdere maatregelen noodzakelijk zijn. (Dit amendement houdt verband met een door 
hetzelfde lid ingediend amendement op de nieuwe Bijlage XII bis).
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1185
BIJLAGE VII, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4.1 bis (nieuw)

Kolom 1 Kolom 2
6.4.1 bis. Cytogenetisch in-vitro-onderzoek 
bij zoogdiercellen

6.4.1 bis. Het onderzoek behoeft niet te 
worden uitgevoerd:
- als er afdoende gegevens van een 
cytogenetische in-vivotest beschikbaar zijn, 
of
- als van de stof bekend is dat deze 
kankerverwekkend, categorie 1 of 2, is.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om dezelfde vereisten ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton te 
handhaven als in het voorstel van de Commissie. Voor mutageniteit wordt verzekerd dat bij 
een positieve uitslag van een in vitro onderzoek nader onderzoek plaatsvindt.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Jutta D. Haug

Amendement 1106/rev.
BIJLAGE VII, deel 6, kolommen 1 en 2, punt 6.4.3 (nieuw)

6.4.3. In-vitro-onderzoek naar genmutatie 
bij zoogdiercellen, als het resultaat van het 
onderzoek van bijlage V, punt 6.4.1, en 
bijlage VI, punt 6.4.2, negatief is.

6.4.3. Het onderzoek behoeft niet te worden 
uitgevoerd als er afdoende gegevens van 
een betrouwbare in-vivotest op genmutatie 
bij zoogdiercellen beschikbaar zijn.
6.4. Wanneer het resultaat van een van de 
onderzoeken naar mutageniteit in bijlage V 
of VI positief is, moet een adequaat in-vivo-
onderzoek naar mutageniteit worden 
overwogen.
Bij een positieve uitslag van een 
mutageniteitsonderzoek als bedoeld in 
bijlage V of de hierboven bedoelde tests en 
geen resultaten beschikbaar zijn van een in 
vivo onderzoek, dient de registrant een 
passend in vivo-mutageniteitsonderzoek 
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voor te stellen.
Bij  een positieve uitslag van een in vivo 
onderzoek moeten er nadere passende in 
vivo-onderzoeken worden voorgesteld. 

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op bijlage VI zoals hierboven uitgelegd. Het 
is nodig om  ten aanzien van hoeveelheden van meer dan 100 ton dezelfde vereisten als in het 
voorstel van de Commissie te handhaven. Er wordt verzekerd dat bij een positieve uitslag van 
een in vitro onderzoek, nader onderzoek plaatsvindt.


