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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 1184-1186

Návrh správy (PE 353.529v02-00)
Predkladá Guido Sacconi
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme registrácie, hodnotenia, 
schvaľovania a obmedzovania chemických látok(REACH), o založení Európskej chemickej 
agentúry a o zmene a doplnení smernice č. 1999/45/ES a nariadenia (ES) č..../...o 
perzistentných organických znečisťujúcich látkach

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

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1184
článok 21 odsek 1 písm. ba) (nové)

 (ba) fázové látky uvedené v prílohe XII a 
(potenciálne) látky PBT- vPvB v 
množstvách 1 tona alebo viac ročne na 
výrobcu alebo dovozcu;

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1185
PRÍLOHA VII časť 6 stĺpec 1 a 2 odsek 6.4.1(a) (nový)

Stĺpec 1 Stĺpec 2
6.4.1.a. Cytogenický výskum in vitro na 
bunkách cicavcov

6.4.1.a. Výskum sa nemusí robiť:

- ak sú k dispozícii adekvátne údaje o 
skúške cytogenity in vivo alebo
- ak je známe, že látka je karcinogénna 
kategórie 1 alebo 2.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1186
PRÍLOHA VII časť 6 odsek 6.4.3 (nový) 

6.4.3. Výskum genetickej mutácie in vitro 
na bunkách cicavcov, ak sú negatívne 
výsledky v prílohe V, 6.4. 1 a prílohe VI, 
6.4.2.

6.4.3. Výskum sa nemusí vykonávať, ak sú 
k dispozícii adekvátne údaje zo spoľahlivej 
skúšky in vivo genetickej mutácie na 
cicavcoch.
6.4. V prípade pozitívneho výsledku z 
akejkoľvek štúdie mutagenity z prílohy V 
alebo VI je potrebné zvážiť príslušné štúdie 
mutagenity in vivo.
Registrujúci navrhne potrebný výskum 
mutagenity in vivo v prípade pozitívneho 
výsledku akejkoľvek štúdie mutagenity 
nachádzajúcej sa v prílohe V alebo 
uvedených testov a ak nie sú k dispozícii 
výsledky výskumu in vivo.

V prípade pozitívneho výsledku akejkoľvek 
štúdie in vivo, ktorá je k dispozícii, musia 
byť navrhnuté ďalšie potrebné štúdie in 
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vivo.

Or. en

Odôvodnenie

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.


