
AM\573411SL.doc PE 360.104v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano

4.7.2005 PE 360.104v02-00

PREDLOGI SPREMEMB 1184-1185 + 1106/rev. - DODATEK II

Osnutek poročila (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju 
in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o 
spremembi Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... o obstojnih organskih onesnaževalih

Predlog Uredbe (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2005/0256(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 1184
Člen 21, odstavek 1, točka b) a (novo)

(ba) snovi, ki se jih postopno uvaja, naštete 
v Prilogi XII a – (potencialne) PBT ali 
vPvB snovi – v količini 1 tone ali več letno 
na proizvajalca ali uvoznika;

Or. en

Obrazložitev

Potencialne PTB ali vPvB snovi se registrirajo do prvega roka, saj gre za zelo nevarne snovi, 
ki bi lahko zahtevale nadaljnje ukrepe v okviru postopkov REACH. (Predlog spremembe, 
povezan s predlogom spremembe, ki ga je isti avtor vložil glede nove Priloge XII a.)
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Dagmar Roth-Behrendt in Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1185
PRILOGA VII, del 6, stolpca 1 in 2, odstavek 6.4.1 (a) (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2
6.4.1.a. Citogenetska raziskava celic 
sesalcev in vitro

6.4.1.a. Raziskave ni treba izvesti,

– če so na voljo ustrezni podatki 
citogenetskega preskusa in vivo ali
– je znano, da snov spada v rakotvorno 
kategorijo 1 ali 2.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. Za mutagenost je zagotovljeno, da se v primeru pozitivnega rezultata raziskave in 
vitro preiskava nadaljuje.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Dagmar Roth-Behrendt in Jutta D. Haug

Predlog spremembe 1106/rev.
PRILOGA VII, del 6, odstavek 6.4.3 (novo)

6.4.3. Raziskava genske mutacije celic 
sesalcev in vitro, v primeru negativnega 
rezultata iz Priloge V, 6.4.1. in Priloge VI, 
6.4.2.

6.4.3. Raziskave ni treba izvesti, če so na 
voljo ustrezni podatki iz zanesljivih 
preskusov genske mutacije in vivo na 
celicah sesalcev.
6.4. Ustrezne raziskave mutagenosti in vivo 
pridejo v poštev v primeru pozitivnega 
rezultata katere koli raziskave mutagenosti 
iz Priloge V ali VI.
Če je rezultat katere koli raziskave 
mutagenosti iz Priloge V ali zgoraj 
omenjenih preskusov pozitiven in rezultati 
raziskav in vivo niso na voljo, prijavnik 
predlaga ustrezno raziskavo mutagenosti in 
vivo.
Če je na voljo pozitivni rezultat katere koli 
raziskave in vivo, se predlagajo nadaljnje 
raziskave in vivo.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. Za mutagenost je zagotovljeno, da se v primeru pozitivnega rezultata raziskave in 
vitro preiskava nadaljuje. 


