
AM\573411CS.doc PE 360.104v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

4. 7. 2005 PE 360.104v02-00

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1184-1186 + 1106/Rev. - DODATEK II

Návrh zprávy (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a 
omezování chemických látek (REACH), kterým se zřizuje Evropská agentura pro chemické 
látky a kterým se mění směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES) …/… o perzistentních 
organických znečišťujících látkách

Návrh nařízení (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 1184
Čl. 21 odst. 1 písmeno ba) (nové)

(ba) látky „phase-in“, které jsou uvedeny v 
příloze XII a (potenciální) látky PBT a 
vPvB v množství dosahujícím 1 tuny  nebo 
více za rok na výrobce či dovozce;

Or. en

Odůvodnění

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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Pozměňovací návrh, který předložily Dagmar Roth-Behrendt a Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1185
PŘÍLOHA VII, část 6, sloupce 1 a 2, odstavec 6.4.1.a (nový)

Sloupec 1
6.4.1.a. Cytogenetické studie in vitro se 
v savčími buňkami

Sloupec 2
6.4.1.a. Studie nemusí být prováděna, 
pokud:
- jsou k dispozici přiměřené  údaje o 
cytogenetických studiích in vivo nebo
- je známo, že jde o karcinogenní látku 
kategorie 1 či 2.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh, který předložily Dagmar Roth-Behrendt a Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 1106/rev.
PŘÍLOHA VII, část 6, odstavec 6.4.3.

6.4.3.  Studie in vitro genových mutací 
v savčích buňkách, pokud je výsledek v 
příloze V, odst. 6.4.1. a v příloze VI, odst. 
6.4.2. negativní.

6.4.3. Studie nemusí být prováděna, pokud 
jsou k dispozici přiměřené údaje ze 
spolehlivého testu genových mutací na 
savcích in vivo.
6.4. V případě pozitivního výsledku 
v kterékoli studii mutagenity v příloze 
V nebo VI se vezmou v úvahu vhodné 
studie mutagenity in vivo.
Pokud je výsledek nějaké studie mutagenity
v příloze V nebo ve výše uvedených testech
pozitivní a pokud nejsou k dispozici žádné 
výsledky ze studie in vivo, navrhne žadatel o 
registraci vhodnou studii mutagenity in vivo.

Pokud je k dispozici pozitivní výsledek 
z nějaké studie in vivo, navrhnou se další 
vhodné studie in vivo.
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Or. en

Odůvodnění

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. 


