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POPRAWKI 1184-1185 + 1106/Rev. - ADDENDUM II

Projekt sprawozdania (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
na temat projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE i 
rozporządzenie (WE) nr .../... w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Projekt rozporządzenia (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 1184
Artykuł 21 ustęp 1 litera b a) (nowa)

(ba) w przypadku substancji 
wprowadzonych, wymienionych w 
załączniku XII a – (potencjalne) substancje 
PBT lub vPvB – w ilości co najmniej 1 tony 
rocznie na producenta lub importera;

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1185
ZAŁĄCZNIK VII, część 6 kolumna 1 i 2 ustęp 6.4.1 a (nowy)

Kolumna 1 Kolumna 2
6.4.1.a. Badanie cytogenetyczne in vitro 
komórek ssaków

6.4.1.a. Nie trzeba przeprowadzać badania 
jeżeli:
- dostateczne dane z badania cytogenetycznego 
in vivo są dostępne lub
- substancja jest zaliczana do kategorii 
kancerogennych: kategorii 1 lub 2.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyły Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Poprawka 1106/rev.
ZAŁĄCZNIK VII, część 6 ustęp 6.4.3 (nowy)

6.4.3. Badania in vitro mutacji genów w 
komórkach ssaków, jeżeli zanotowano 
wyniki negatywne w załączniku V, 6.4.1. i 
załączniku VI, 6.4.2.

6.4.3. Nie trzeba przeprowadzać badania 
jeżeli dostępne są wystarczające dane z 
wiarygodnego badania in vivo mutacji 
genów u ssaków.
6.4. Przeprowadzenie właściwych badań 
mutagenności in vivo jest brane pod uwagę w 
przypadku pozytywnych wyników każdego z 
badań mutagenności określonych w załączniku 
V lub VI.

Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek badaniu mutagenności w 
załącznikach V lub powyższych testach, a 
wyniki z badań in vivo nie są dostępne,
właściwe badanie mutagenności in vivo jest 
proponowane przez rejestrującego.
Jeżeli uzyskano pozytywny wynik w 
jakimkolwiek dostępnym badaniu in vivo, 
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dalsze właściwe badania in vivo są 
proponowane.

Or. en

Uzasadnienie

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.


