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Förslag till betänkande (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av 
en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning (EG) 
{om långlivade organiska föroreningar}

Förslag till förordning (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 1184
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED BA (nytt)

ba) Infasningsämnen enligt förteckningen i 
bilaga XIIa över (möjliga) PBT/
vPvB-ämnen som tillverkas i eller 
importeras till gemenskapen i mängder på 
1 ton eller mer per år och tillverkare eller 
importör.

Or. en

Motivering

Möjliga PBT- eller vPvB-ämnen skall registreras inom den första tidsfristen eftersom de är 
ämnen med farliga egenskaper som kan komma att kräva ytterligare åtgärder inom ramen för 
Reach-förordningen. (Ändringsförslaget hänger ihop med ledamotens tidigare 
ändringsförslag om den nya bilagan XIIa.)
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1185
BILAGA VII, DEL 6, KOLUMN 1 OCH 2, PUNKT 6.4.1A (ny)

Kolumn 1 Kolumn 2
6.4.1.a. Cytogenitetsstudie på 
däggdjursceller in vitro

6.4.1.a. Ingen undersökning krävs

– om relevanta data finns att tillgå från en 
cytogenitetstest in vivo, eller
– om ämnet är känt för att vara 
cancerframkallande i kategori 1 eller 2.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget följer av ändringsförslaget till bilaga VI, enligt vad som förklarats ovan. 
Det behövs för att samma krav i fråga om mängder på över 100 ton skall kvarstå som i 
kommissionens förslag. I fråga om mutageniteten skapas det garantier för ytterligare 
undersökningar, ifall en in vitro-undersökning skulle utfalla med positivt resultat.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Jutta D. Haug

Ändringsförslag 1106/rev.
BILAGA VII, DEL 6, PUNKT 6.4.3 (ny)

6.4.3. Genmutationsstudie på 
däggdjursceller in vitro, om ett negativt 
resultat erhålls i bilaga V, 6.4.1. och 
bilaga VI, 6.4.2.

6.4.3. Undersökningen behöver inte utföras 
om adekvata data från en tillförlitlig test av 
genmutationer på däggdjur in vivo är 
tillgängliga.
6.4 Vid positiva resultat i 
mutagenitetsundersökningarna i bilaga V 
eller VI skall lämpliga 
mutagenitetsundersökningar in vivo 
övervägas.
6.4. Om ett positivt resultat erhålls i någon 
av mutagenitetsundersökningarna i bilaga 
V eller i ovannämnda tester och det inte 
finns några resultat från en in vivo-
undersökning, skall registranten föreslå en 
mutagenitetsundersökning in vivo.
Om ett positivt resultat från en in vivo-
undersökning är tillgängligt skall ytterligare 
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lämpliga in vivo-undersökningar föreslås.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget följer av ändringsförslaget till bilaga VI, enligt vad som förklarats ovan. 
Det behövs för att samma krav i fråga om mängder på över 100 ton skall kvarstå som i 
kommissionens förslag. I fråga om mutageniteten skapas det garantier för ytterligare 
undersökningar, ifall en in vitro-undersökning skulle utfalla med positivt resultat.


