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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 740-884 ČÁST IV (Hlava VI)

Návrh zprávy (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek 

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

Pozměňovací návrh, který předložil Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 740
Článek 37, odstavec -1 (nový)

Rozsah této Hlavy se omezí na důvody, pro 
které se vyžaduje registrace podle Hlavy II.

Or. it

Justification

The evaluation procedure is based on information obtained via registration (see, for instance, 
Article 44, which lays down a procedure for requesting further information and thus clearly 
only relates to registrants, while indicating that the Title concerning evaluation applies only 
to substances for which registration is required). There is no point in evaluating substances 
that do not have to be registered. This amendment should be taken in conjunction with the 
other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 741
Článek 37
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Polymery jsou z hodnocení podle této Hlavy 
vyňaty.

Polymery a zaváděné látky procházející 
podle Článků 26a a 26b předběžnou 
registrací jsou z hodnocení podle této Hlavy 
vyňaty.

Or. de

Justification

Evaluation of phase-in substances is separately regulated under the preregistration 
procedure. The substances will be subject to substance evaluation, however, once they have 
been registered.

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis a Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 742
Článek 37

Polymery jsou z hodnocení podle této Hlavy 
vyňaty.

Polymery a látky nepodléhající registraci 
jsou z hodnocení podle této Hlavy vyňaty.

Or. en

Justification

Clarifies text.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 743
Článek 37

Polymery jsou z hodnocení podle této Hlavy
vyňaty.

Polymery jsou z hodnocení vyňaty. 

Or. it

Justification

Polymers should be completely excluded from REACH and require their own specific 
regulation.
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Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, 

Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 
De Michelis, Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 744
Horizontální pozměňovací návrh

Příslušný orgán Agentura
(Tato změna se týká celého textu Hlavy VI 
(Hodnocení látek). Její přijetí si vyžaduje 
příslušné změny v celém textu)

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 745
Článek 38, hlava

Příslušný orgán Odpovědnost Agentury za hodnocení 
materiálů

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.
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Pozměňovací návrh, který předložil Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 746
Článek 38, odstavec 1

1. Pro účely Článků 39 až 43 bude 
příslušným orgánem příslušný orgán 
členského státu, ve kterém je zavedena 
výroba, nebo, kde působí dovozce.

1. Pro účely Článků 39 až 47 bude
příslušným orgánem Agentura.

Or. de

Justification

To simplify the procedure and prevent imbalances in Member States because of differing 
decentralised administration methods, evaluation of dossiers should normally be carried out 
by the Agency itself. If necessary, the Agency could ease its burden by making use of national 
authorities to provide support.

Pozměňovací návrh, který předložil Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, 

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 747
Článek 38, odstavec 1

1. Pro účely článků 39 až 43 bude 
příslušným orgánem příslušný orgán 
členského státu, ve kterém je zavedena 
výroba, nebo, kde působí dovozce.

1. Pro účely Článků 39 až 46 bude
příslušným orgánem Agentura.

Or. en

Justification

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Ria Oomen-
Ruijten & others)

To ensure consistency, legal certainty and efficiency, the Agency must be in charge of all 
evaluation issues and have sole decision-taking power on all aspects of evaluation. (Werner 
Langen) 
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Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 748
Článek 38, odstavec 1

1. Pro účely Článků 39 až 43 bude 
příslušným orgánem příslušný orgán 
členského státu, ve kterém je zavedena 
výroba, nebo, kde působí dovozce.

1. Za hodnocení testovacích návrhů a 
registračních materiálů bude odpovídat 
Agentura.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Ria 
Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta 

Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 
Werner Langen a Richard Seeber

Pozměňovací návrh 749
Článek 38, odstavec 2

2. Pokud v souladu s články 10 nebo17 
vytvoří několik výrobců nebo dovozců 
konsorcium, bude příslušným orgánem 
příslušný orgán výrobce nebo dovozce, který 
bude předkládat údaje Agentuře 
v zastoupení ostatních podle článku 10 nebo 
17.

vypouští se

Or. de

Justification

To simplify the procedure and prevent imbalances in Member States because of differing 
decentralised administration methods, evaluation of dossiers should normally be carried out 
by the Agency itself. If necessary, the Agency could ease its burden by making use of national 
authorities to provide support. (Elisabeth Jeggle and others)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Oomen-Ruijten 
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and others + Seeber) 

To ensure consistency, legal certainty and efficiency, the Agency must be in charge of all 
evaluation issues and have sole decision-taking power on all aspects of evaluation.
(Werner L. Langen) 

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies a Carl Schlyter

Pozměňovací návrh 750
Článek 38, odstavec 2

2. Pokud v souladu s články 10 nebo17 
vytvoří několik výrobců nebo dovozců 
konsorcium, bude příslušným orgánem 
příslušný orgán výrobce nebo dovozce, který 
bude předkládat údaje Agentuře 
v zastoupení ostatních podle článku 10 nebo 
17.

2. Agentura bude u těchto hodnocení 
spoléhat na orgán(y)určený/é pro tento účel 
jednotlivými členskými státy.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a 
Frederika Brepoels

Pozměňovací návrh 751
Článek 38, odstavec 2 a (nový) a 2 b (nový)

2a. Při přípravě vydání rozhodnutí a 
posudků, může Agentura spolupracovat s 
příslušným orgánem členského státu, ve 
kterém je zavedena výroba, nebo, kde 
působí dovozce. Tento postup se bude 
provádět podle zásad, které stanoví 
Agentura.
2b. Veškerá komunikace mezi Agenturou a 
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osobou žádající o registraci bude vedena v 
jazyce, který si osoba žádající o registraci 
zvolí.

Or. de

Justification

Internal market harmonisation presupposes that all decisions and opinions are adopted 
centrally: by the Agency. In the process, however, the Agency must be able to benefit from the 
expertise of Member States' competent authorities and request technical support from them in 
order to prepare its decisions and opinions. Easier communication and information exchange 
between the Agency and registrants will benefit SMEs in particular, and so communication 
with the Agency must be possible in the language of the country in which the registrant is 
headquartered, while multinationals operating in all Member States must be able to choose a 
language.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 752
Článek 39

Článek se vypouští

Or. de

Justification

There is no provision f or the submission of testing proposals: all relevant information 
concerning safe use will have been submitted when the substance was registered. There is 
therefore no need for examination by the competent authority or the Agency.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 753
Článek 39, odstavec 1

1. Příslušný orgán prošetří všechny 
testovací návrhy uvedené v registraci nebo 
ve zprávě pro následujícího uživatele s 
ohledem na poskytnutí informací 
uvedených v Příloze VII a VIII týkajících se 
dané látky.

1. Agentura prověří všechny testovací 
návrhy uvedené v registraci nebo ve zprávě 
pro následujícího uživatele látky.

Or. en
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Justification

Adaptation of information requirements shall be applicable from volumes of 10mtpa and 
higher (see also the amendment to Article 37 and corresponding amendments in Title II)

Pozměňovací návrh, který předložil Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso 
González a Marcello Vernola

Pozměňovací návrh 754
Článek 39, odstavec 1

1. Příslušný orgán prošetří všechny testovací 
návrhy uvedené v registraci nebo ve zprávě 
pro následujícího uživatele s ohledem na 
poskytnutí informací uvedených v 
Příloze VII a VIII týkajících se dané látky.

1. Příslušný orgán v případech, kdy postupy 
schválené Agenturou neumožní hodnocení 
rizika, prošetří všechny testovací návrhy 
uvedené v registraci nebo ve zprávě pro 
následujícího uživatele s ohledem na 
poskytnutí informací uvedených v 
Příloze VII a VIII týkajících se dané látky. 

Or. es

Justification

The existence of systems approved by the Agency would greatly help to avoid animal 
experimentation.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 755
Článek 39, odstavec 1

1. Příslušný orgán prošetří všechny testovací 
návrhy uvedené v registraci nebo ve zprávě 
pro následujícího uživatele s ohledem na 
poskytnutí informací uvedených v 
Příloze VII a VIII týkajících se dané látky.

1. Příslušný orgán prošetří všechny testovací 
návrhy uvedené v registraci nebo ve zprávě 
pro následujícího uživatele s ohledem na
poskytnutí informací uvedených v Příloze V 
až VIII týkajících se dané látky.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47 and Article 11 (1). In order to prevent animal testing and 
save costs for industry, and as data from animal tests should only be provided if necessary for 
the safety assessment of a substance, any testing proposals for provision of the information 
specified in Annexes V and VI should also be examined by the competent authority.
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Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 756
Článek 39, odstavec 1

1. Příslušný orgán prošetří všechny testovací 
návrhy uvedené v registraci nebo ve zprávě 
pro následujícího uživatele s ohledem na 
poskytnutí informací uvedených v 
Příloze VII a VIII týkajících se dané látky.

1. Příslušný orgán prošetří všechny testovací 
návrhy uvedené v registraci nebo ve zprávě 
pro následujícího uživatele s ohledem na 
poskytnutí informací uvedených v 
Příloze VII a VIII, které zahrnují testování 
na obratlovcích, týkajících se dané látky.

Or. en

Justification

Linked to the amendments on Article 11 paragraphs 1 (c) and (d) by the same authors. It 
should be clarified that all the information in Annexes VII and VIII that does not involve 
vertebrate animal testing should be included directly in the technical dossier. There is no 
reason to submit testing proposals for that information.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 757
Článek 39, odstavec 1 a (nový)

1a. Aby se zabránilo duplicitě při testování, 
budou všechny návrhy testování na 
obratlovcích předkládány zainteresovaným 
stranám k 90-dennímu připomínkovému 
řízení. Všechny shromážděné připomínky 
vezme žadatel o registraci nebo následný 
uživatel v potaz a bude Agenturu 
informovat, zda je i s ohledem na obdržené 
připomínky přesvědčen o nutnosti 
provedení navrhovaných testů, a poskytne 
své zdůvodnění.

Or. en

Justification

Replaces amendment 33 of the draft report.



PE 357.821v01-00 10/86 AM\565933CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 758
Článek 39, odstavec 1 a (nový)

1a. Všechny návrhy testování na 
obratlovcích budou zainteresovaným 
stranám poskytnuty k 90-dennímu 
připomínkovému řízení. Příslušný orgán 
ověřující návrhy na testování vezme při 
navrhování svého rozhodnutí v úvahu 
veškeré připomínky, které obdrží.

Or. en

Justification

Linked to Amendment of Recital 47a. In order to prevent animal testing, stakeholders 
(including animal welfare organisations) should have the opportunity to submit comments 
when a testing strategy involving tests on animals is proposed by (a) registrant(s). The 
competent authority should take such comments into account when examining the testing 
proposal and drafting its decision. Experience from the United States High Production 
Volume Chemicals Programme has shown that such a procedure makes a significant 
contribution in preventing animal testing.

Pozměňovací návrh, který předložil Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle a Chris Davies 

Pozměňovací návrh 759
Článek 39, odstavec 1 b (nový)

1b V šecha rozhodnutí podle odstavce 2 o 
návrzích testů na obratlovcích budou 
vypracována na základě dohody 
s Evropským centrem pro validaci 
alternativních metod (ECVAM).

Or. de

Justification

In order to prevent animal testing, the competent authority, when drafting its decision on 
testing proposals involving tests on animals, should consult ECVAM experts with up-to-date 
knowledge, experience and information concerning ongoing developments in the field of 
alternative test methods. (Thomas Ulmer and others)
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Linked to Amendment of Recital 47b. In order to prevent animal testing, the competent 
authority should consult ECVAM experts with up-to-date knowledge, experience and 
information on ongoing developments in the field of alternative test methods, in drafting its 
decision on testing proposals involving tests on animals. (Chris Davies) 

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 760
Článek 39, odstavec 1 b (nový)

1b Dříve, než bude navrženo rozhodnutí 
podle odstavce 2 o návrzích testů na 
obratlovcích, bude konzultováno Evropské 
centrum pro validaci alternativních metod 
(ECVAM).

Or. en

Justification

Linked to the amendment introducing a new recital 47b. Given the rapid advances in the 
development of alternative tests, expert knowledge and experience should be provided to the 
competent authorities when evaluating testing proposals to prevent animal testing and save 
costs.

Pozměňovací návrh, který předložil Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris 
Davies

Pozměňovací návrh 761
Článek 39, odstavec 2, úvodní část

2. Na základě prozkoumání podle odstavce 1
navrhne příslušný orgán jedno 
z následujících rozhodnutí a toto rozhodnutí 
bude realizováno v souladu s postupem 
uvedeným v článcích 48 a 49:

2. Na základě prozkoumání podle odstavce1, 
1a a 1b navrhne příslušný orgán jedno 
z následujících rozhodnutí a toto rozhodnutí 
bude realizováno v souladu s postupem 
uvedeným v článcích 48 a 49:

Or. en

Justification

Linked to amendment 33 of the rapporteur and to the amendment by the same authors 
inserting a new paragraph after Article 39, paragraph 1.
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Pozměňovací návrh předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 762
Článek 39, odstavec 2

2. Na základě prozkoumání podle odstavce 1 
navrhne příslušný orgán jedno 
z následujících rozhodnutí a toto rozhodnutí 
bude realizováno v souladu s postupem 
uvedeným v článcích 48 a 49:

2. Na základě prozkoumání podle odstavce 1 
navrhne Agentura jedno z následujících 
rozhodnutí a toto rozhodnutí bude 
realizováno v souladu s postupem uvedeným 
v článcích 48 a 49:

(a) rozhodnutí vyžadující, aby příslušný(í) 
žadatel(é) o registraci nebo následující 
uživatel(é) provedl(i) navrhované testování, 
a určující termín pro předložení přehledu 
výsledku testování nebo pokud to vyžaduje 
Příloha I, přehledu celkové studie;

(a) rozhodnutí vyžadující, aby příslušný(í) 
žadatel(é) o registraci nebo následující 
uživatel(é) provedl(i) navrhované testování, 
a určující termín pro předložení přehledu 
výsledku testování nebo pokud to vyžaduje 
Příloha I, přehledu celkové studie;

(b) rozhodnutí v souladu s písmenem a), ale 
upravující podmínky, za nichž bude 
testování prováděno;

(b) rozhodnutí v souladu s písmenem a), ale 
upravující podmínky, za nichž bude 
testování prováděno;

(c) rozhodnutí zamítající návrh na provedení 
testů.

(c) rozhodnutí zamítající návrh na provedení 
testů.

Všechna rozhodnutí budou vycházet 
z potřeby vyloučit rizika.

Or. en

Justification

Any decision requiring the registrant to carry out testing must be based on the need 
demonstrated by the registrant that the information is needed for proper risk assessment and 
risk management.

Pozměňovací návrh předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 763
Článek 40, odstavec 1

1. Všechny registrace může prověřovat 
příslušný orgán za účelem ověření jedné 
nebo obou následujících skutečností:

1. Všechny registrace může prověřovat 
Agentura za účelem ověření:

(a) že informace v technické(ých) 
dokumentaci(ích) předložené(ých) 
v souladu s článkem 9 vyhovuje(í) 

(a) že informace předkládané podle 
článků 9, 12 a 13 jsou v souladu 
s požadavky těchto článků a souvisejících 
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požadavkům článků 9, 11 a 12 a 
Přílohám IV až VIII;

příloh;

(b) že je úprava standardních požadavků na 
informace a související odůvodnění 
předkládaná v technické(ých) 
dokumentaci(ích) v souladu s pravidly pro 
takové úpravy uvedenými v Přílohách V až 
VIII a s obecnými pravidly uvedenými v 
Příloze IX.

Or. de

Justification

The Agency should be given the possibility of verifying all documents submitted, including the 
chemical safety report and safety data sheets.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 764
Článek 40 , odstavec 1, písmeno b) a (nový)

(ba) že upřednostnění, které žadatel 
provede podle článku 9, písmeno c), je 
v souladu s Přílohou IVa.

Or. de

Justification

Linked to Amendment 2 to Article 9. Registrants' own risk level classification of substances 
should be verified as part of the dossier evaluation exercise.

Pozměňovací návrh předložili Françoise Grossetête a Richard Seeber

Pozměňovací návrh 765
Článek 40, odstavec 3

3. Žadatel předloží informace požadované 
Agenturou.

vypouští se

Or. de
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Justification

As part of a harmonised procedure, and in order to prevent any discrepancies, testing 
proposals and dossiers should be examined by the Agency, which will rely on a European 
network of evaluation agencies and institutes. However, it is also for the Agency to help 
produce dossiers and propose recommendations. (Françoise Grossetête)

Pozměňovací návrh, který předložil Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer 

Pozměňovací návrh 766
Článek 40, odstavec 3

3. Žadatel předloží informace požadované 
Agenturou.

3. Žadatel předloží informace požadované 
Agenturou v přiměřeném termínu určeném 
Agenturou. Tento termín nepřekročí dobu 
šesti měsíců. Agentura stáhne číslo 
registrace, pokud žadatel nepředloží 
příslušné informace ve stanoveném 
termínu. 

Or. en

Justification

A registrant might have passed the completeness check as stipulated in Article 18, but the 
information requirements might nevertheless not be fulfilled. Non-compliance with the 
information requirements should have clear consequences. Registrants should have no more 
than one chance within a maximum of six months to correct flawed registrations. This could 
ensure good quality and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.
The wording is in line with the provisions for the completeness check in Article 18.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 767
Článek 40, odstavec 3 a (nový)

3a. Agentura sestaví roční plán hodnocení 
registračních dokumentů se zvláštním 
přihlédnutím k hodnocení celkové kvality. 
Tento plán bude uveřejněn na webových 
stránkách Agentury.

Or. fr
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Justification

As part of a harmonised procedure, and in order to avoid any disparities, examination of the 
testing proposals and of the dossiers should be managed by the Agency, which will be able to 
draw on a European network of evaluation agencies and institutes. It should also fall to the 
Agency to help in the production of the dossiers and to put forward recommendations 
concerning presentation.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter a Jonas 
Sjöstedt

Pozměňovací návrh 768
Článek 40, odstavec 3 a (nový)

3a. Agentura sestaví roční plán hodnocení 
registrační dokumentace, zejména za 
účelem hodnocení její celkové kvality. Plán 
stanoví zejména minimální procento 
registračních materiálů, které má být 
v průběhu tohoto období ohodnoceno.   
Toto procento nepoklesne pod 5% 
průměrného množství registračních 
materiálů v průběhu posledních tří let. Tato 
zpráva bude uveřejněna na webových 
stránkách Agentury.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendment 34 in the draft report.

Pozměňovací návrh, který předložilGyula Hegyi

Pozměňovací návrh 769
Článek 40, odstavec 3 a (nový)

3a. Příslušný orgán ověří v souladu 
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s odstavcem 1, písmeno a) a b) namátkově 
obsah registrace v nejméně 5% případů.

Or. en

Justification

There is currently no mandatory evaluation of the quality and content of the registration 
dossiers, as the Agency will only check for completeness (Article 18(2)). Given that a recent 
evaluation by Competent Authorities of Member States found that only 31% of safety data 
sheets were fully accurate, we consider it vital that an audit of at least 5% of the dossiers is 
required in order to ensure and motivate company to submit accurate information.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 770
Článek 40, odstavec 3 b (nový)

3b. Agentura vypracuje roční zprávu o 
výsledcích hodnocení registrační 
dokumentace. Tato zpráva bude obsahovat 
zejména doporučení žadatelům ke zlepšení 
kvality budoucích registrací. Tato zpráva 
bude uveřejněna na webových stránkách 
Agentury.

Or. en

Justification

Seeks to strengthen the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same time 
making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendment 34 in the draft report (Guido Sacconi & 
others).

As part of a harmonised procedure, and in order to avoid any disparities, examination of the 
testing proposals and of the dossiers should be managed by the Agency, which will be able to 
draw on a European network of evaluation agencies and institutes. It should also fall to the 
Agency to help in the production of the dossiers and to put forward recommendations 
concerning presentation. (Françoise Grossetête)
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Pozměňovací návrh předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 771
Článek 41, odstavec 1

1. Příslušný orgán prozkoumá všechny 
informace předložené v souvislosti 
s rozhodnutím podle článků 39 nebo 40 a 
pokud bude zapotřebí, v souladu s článkem 
39 nebo 40 navrhne vhodné rozhodnutí. 

1. Agentura prozkoumá všechny informace 
předložené v souvislosti s rozhodnutím 
podle článku 40 a pokud bude zapotřebí, 
v souladu s článkem 40 navrhne vhodné 
rozhodnutí. 

Or. de

Pozměňovací návrh předložili Werner Langen a Richard Seeber

Pozměňovací návrh 772
Článek 41, odstavec 2

2. Po vyhodnocení dokumentace použije 
oprávněný orgán informací získaných na 
základě tohoto hodnocení pro účely článků 
43a bis odstavec 1, 56, odstavec 3 a 66, 
odstavec 2, a poskytne získané informace 
Komisi, Agentuře a ostatním členským 
státům. Příslušný orgán bude informovat 
Komisi, Agenturu, žadatele a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech, týkajících se toho, zda a jak použít 
získané informace.

2. Po vyhodnocení dokumentace bude 
Agentura informovat Komisi, žadatele a 
příslušné orgány ostatních členských států o 
svých závěrech, týkajících se toho, zda a jak 
použít informace získané pro účely článku 
56, odstavec 3 a 66, odstavec 2.

Or. de

Justification

The evaluation process stops here unless the Agency decides, in accordance with Article 43a 
bis, that a substance evaluation is needed and justified. (Richard Seeber) 

Pozměňovací návrh předložilaAnja Weisgerber

Pozměňovací návrh 773
Článek 41, odstavec 2
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2. Po vyhodnocení dokumentace použije 
oprávněný orgán informací získaných na 
základě tohoto hodnocení pro účely článků
43a bis, odstavec 1, 56, odstavec 3 a 66, 
odstavec 2, a poskytne získané informace 
Komisi, Agentuře a ostatním členským 
státům. Příslušný orgán bude informovat 
Komisi, Agenturu, žadatele a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech, týkajících se toho, zda a jak použít 
získané informace.

2. Po vyhodnocení dokumentace použije 
oprávněný orgán informací získaných na 
základě tohoto hodnocení pro účely článků
56, odstavec 3 a 66, odstavec 2, a poskytne 
získané informace Komisi, Agentuře a 
ostatním členským státům. Příslušný orgán 
bude informovat Komisi, Agenturu, žadatele 
a příslušné orgány ostatních členských států 
o svých závěrech, týkajících se toho, zda a 
jak použít získané informace.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38.

Pozměňovací návrh, který předložil Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer 

Pozměňovací návrh 774
Článek 41, odstavec 2

2. Po vyhodnocení dokumentace použije 
oprávněný orgán informací získaných na 
základě tohoto hodnocení pro účely článků
43a bis odstavec 1, 56, odstavec 3 a 66, 
odstavec 2, a poskytne získané informace 
Komisi, Agentuře a ostatním členským 
státům. Příslušný orgán bude informovat 
Komisi, Agenturu, žadatele a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech, týkajících se toho, zda a jak použít 
získané informace.

Po vyhodnocení dokumentace nebo zjištění, 
že hodnocení chemické bezpečnosti není 
pro řízení rizik dostatečné, použije 
oprávněný orgán informací získaných na 
základě tohoto hodnocení pro účely článků 
43a bis, odstavec 1, 56, odstavec 3 a 66, 
odstavec 2, a poskytne získané informace 
Komisi, Agentuře a ostatním členským 
státům. Příslušný orgán bude informovat 
Komisi, Agenturu, žadatele a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech, týkajících se toho, zda a jak použít 
získané informace.

Or. en

Justification

A competent authority should also be entitled to act if the chemical safety assessment is found 
to be inadequate. This could help to ensure good quality of the chemical safety assessment  
and avoid never-ending disputes between the authorities and registrants.
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Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies a Carl 
Schlyter

Pozměňovací návrh 775
Článek 41, odstavec 2

2. Po vyhodnocení dokumentace použije 
oprávněný orgán informací získaných na 
základě tohoto hodnocení pro účely článků
43a bis, odstavec 1, 56, odstavec 3 a 66, 
odstavec 2, a poskytne získané informace 
Komisi, Agentuře a ostatním členským 
státům. Příslušný orgán bude informovat 
Komisi, Agenturu, žadatele a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech, týkajících se toho, zda a jak použít 
získané informace.

2. Po vyhodnocení dokumentace použije 
Agentura informací získaných na základě 
tohoto hodnocení pro účely článků 43a bis, 
odstavec 1, 56, odstavec 3 a 66, odstavec 2, 
a poskytne získané informace Komisi a 
členským státům. Agentura bude informovat 
Komisi, žadatele a členské státy o svých 
závěrech, týkajících se toho, zda a jak použít 
získané informace.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pozměňovací návrh předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 776
článek 42

Článek se vypouští

Or. de

Justification

There is no provision for the submission of testing proposals: all relevant information 
concerning safe use will have been submitted when the substance was registered. There is 
therefore no need for examination by the competent authority or the Agency.
Furthermore, waiting for a decision by authorities for up to five years following submission of 
testing proposals is unacceptable.
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Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 777
Článek 42, odstavec 1

1. Příslušný orgán, který zahajuje hodnocení 
testovacích návrhů podle článku 39,o tom 
bude patřičně informovat Agenturu.

vypouští se

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 

Deletion of paragraph 1 is linked to Amendment 15 to Article 38. Deletion of paragraphs 3 
and 4 is linked to Amendments 5 to 7 to Articles 26 to 26b. (Elisabeth Jeggle and others) 

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber) 

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter

Pozměňovací návrh 778
Článek 42, odstavec 2

2. Příslušný orgán vypracuje předlohu 
rozhodnutí v souladu s článkem 39, odstavec 
2) do 120 dnů od získání registrace nebo 
zprávy pro následného uživatele obsahující 
testovací návrh od Agentury.

2. Agentura vypracuje předlohu rozhodnutí 
v souladu s článkem 39, odstavec 2) do 
120 dnů od získání registrace nebo zprávy 
pro následného uživatele obsahující 
testovací návrh.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
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resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 779
článek 42, odstavec 3 a 4

3. V případě zaváděných látek vypracuje 
příslušný orgán předlohu rozhodnutí 
v souladu s článkem 39, odstavec 2):

vypouští se

(a) do 5 let od doby, kdy vstoupí v platnost 
toto nařízení, u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 1), 
které obsahují návrhy na testování za 
účelem splnění informačních povinností 
uvedených v Příloze VII a VIII;
(b) do 9 let od doby, kdy vstoupí v platnost 
toto nařízení, u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 2), 
které obsahují návrhy na testování za 
účelem splnění informačních povinností 
uvedených pouze v Příloze VII;
(c) po termínech uvedených pod písmeny a) 
a b) u všech registrací, obsahujících návrhy 
na testování, získaných v termínu 
uvedeném v článku 21, odstavec 3).

Or. de

Justification

Deletion of paragraph 1 is linked to Amendment 15 to Article 38. Deletion of paragraphs 3 
and 4 is linked to Amendments 5 to 7 to Articles 26 to 26b.

Pozměňovací návrh předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 780
článek 42, odstavec 3, písmeno a) a b)

(a) do 5 let od doby, kdy vstoupí v platnost (a) do 5 let od doby, kdy vstoupí v platnost 
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toto nařízení u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 1), 
které obsahují návrhy na testování za účelem 
splnění informačních povinností uvedených 
v Příloze VII a VIII;

toto nařízení u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 1), 
které obsahují návrhy na testování za účelem 
splnění informačních povinností uvedených 
v Příloze V až VIII;

(b) do 9 let od doby, kdy vstoupí v platnost 
toto nařízení, u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 2), 
které obsahují návrhy na testování za účelem 
splnění informačních povinností uvedených 
pouze v Příloze VII;

(b) do 9 let od doby, kdy vstoupí v platnost 
toto nařízení u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 2), 
které obsahují návrhy na testování za účelem 
splnění informačních povinností uvedených 
v Příloze V až VII;

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 47, Article 11 (1) and Article 39 (1).

Pozměňovací návrh předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 781
článek 42, odstavec 3, písmeno a), b) a c)

(a) do 5 let od doby, kdy vstoupí v platnost 
toto nařízení u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 1), 
které obsahují návrhy na testování za 
účelem splnění informačních povinností 
uvedených v Příloze VII a VIII;

(a) do 5 let po datu podání návrhu na 
testování u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 
1),a.

(b) do 9 let od doby, kdy vstoupí v platnost 
toto nařízení, u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 2), 
které obsahují návrhy na testování za 
účelem splnění informačních povinností 
uvedených pouze v Příloze VII;

(b) do 9 let po datu podání návrhu na 
testování u všech registrací získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 2).

(c) po termínech uvedených pod písmeny a) 
a b) u všech registrací, které obsahují 
návrhy na testování, získaných v termínu 
uvedeném v článku 21, odstavec 3).

(c) po termínech uvedených pod písmeny a) 
a b) u všech registrací získaných v termínu 
uvedeném v článku 21, odstavec 3).

Or. en

Justification

See AM to Art. 9 1 (a) (ix).
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Pozměňovací návrh předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 782
Článek 42 , odstavec 3, písmeno b) a (nový)

(ba) do 12 let od doby, kdy vstoupí 
v platnost toto nařízení, u všech registrací 
získaných v termínu uvedeném v článku 21, 
odstavec 3), které obsahují návrhy na 
testování za účelem splnění informačních 
povinností uvedených pouze v Příloze VII;

Or. nl

Justification

A new paragraph is inserted in Article 21 concerning substances which have to be registered 
after nine years. This also requires the insertion of a new paragraph in this article (Blokland 
priority package).

Pozměňovací návrh předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 783
Článek 42, odstavec 3, písmeno c)

(c) po termínech uvedených pod písmeny a) 
a b) u všech registrací, které obsahují návrhy 
na testování, získaných v termínu uvedeném 
v článku 21, odstavec 3).

(c) po termínech uvedených pod písmeny a),
a b)a u všech registrací získaných v termínu 
uvedeném v článku 21, odstavec 3) a.

Or. nl

Justification

A new paragraph is inserted in Article 21 concerning substances which have to be registered 
after nine years. This also requires the insertion of a new paragraph in this article (Blokland 
priority package).

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 784
Článek 42, odstavec 3, písmeno c)

(c) po termínech uvedených pod písmeny a) (c) do 14 let od doby, kdy vstoupí v platnost 



PE 357.821v01-00 24/86 AM\565933CS.doc
Externí překlad

CS

a b) u všech registrací, které obsahují 
návrhy na testování, získaných v termínu 
uvedeném v článku 21, odstavec 3).

toto nařízení u všech registrací, které 
obsahují návrhy na testování, získaných v 
termínu uvedeném v článku 21, odstavec 3).

Or. en

Justification

There should also be a clear deadline for the evaluation of testing proposals for substances 
between 1 and 10 tonnes.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 785
Článek 42, odstavec 4

4. Až příslušný orgán členského státu 
dokončí hodnocení zaváděné látky podle 
článku 39, bude o tom patřičně informovat 
Agenturu.

vypouští se

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies aCarl 
Schlyter

Pozměňovací návrh 786
Článek 42, odstavec 4a (nový)

4a. Po provedeném hodnocení podle článku 
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39 bude seznam registračních materiálů 
k dispozici členským státům.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 787
Článek 42, odstavec 4 a (nový)

4a. Požadavky na informace budou splněny 
do dvou let po skončení hodnocení návrhů 
na testování.

Or. en

Justification

There should also be a clear deadline for the actual carrying out of the testing.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Werner Langen + Richard Seeber

Pozměňovací návrh 788
Článek 43, odstavec 1

1. Příslušný orgán, který zahajuje 
hodnocení dodržování registrace podle 
článku 40,o tom bude patřičně informovat 
Agenturu.

vypouští se

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
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time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others) 

There is no provision for the submission of testing proposals: all relevant information 
concerning safe use will have been submitted when the substance was registered. (Werner 
Langen)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

Pozměňovací návrh předložili Werner Langen a Richard Seeber

Pozměňovací návrh 789
Článek 43, odstavec 3

3. Až příslušný orgán členského státu 
dokončí hodnocení zaváděné látky podle 
článku 40, bude o tom patřičně informovat 
Agenturu.

vypouští se

Or. de

Justification

There is no provision for the submission of testing proposals: all relevant information 
concerning safe use will have been submitted when the substance was registered. (Werner 
Langen)

For reasons of simplification and concentration of the process, the Agency should be in 
charge of all evaluation tasks and should have sole decision power on all aspects of 
evaluation, for the purposes of consistency, legal certainty and efficiency. (Richard Seeber)

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies a Carl 
Schlyter

Pozměňovací návrh 790
Článek 43, odstavec 3

3. Až příslušný orgán členského státu 
dokončí hodnocení zaváděné látky podle 
článku 40, bude o tom patřičně informovat 

3. Po provedeném hodnocení podle článku 
40 bude seznam registračních materiálů 
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Agenturu. k dispozici členským státům.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

Pozměňovací návrh předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 791
článek 43 -a (nový)

KAPITOLA 2A
SCREENING REGISTRAČNÍCH 

MATERIÁLŮ U LÁTEK V OBJEMU OD 1 
DO 10 TUN
článek 43 -a

Identifikace látek podléhajících rozšířeným 
požadavkům na informace

1. Při identifikaci látek, u nichž budou 
poskytovány informace uvedené v příloze V, 
může Agentura provádět screening všech 
registračních materiálů předkládaných 
v souvislosti s látkami, které byly
registrovány pouze v množství do 10 tun, za 
účelem identifikace těch, které splňují 
nejméně dvě z níže uvedených kritérií:
(a) látky s možností vysokého rizika 
vzhledem k:
(i)používání zákazníky; nebo
ii)nesoustředěnému používání ze strany 
odborníků;nebo
ii)nesoustředěnému průmyslovému využití;
(b) látky, u kterých byly poskytnuty 
minimální informace týkající se zdraví lidí 
nebo vlastností, týkajících se životního 



PE 357.821v01-00 28/86 AM\565933CS.doc
Externí překlad

CS

prostředí;
(c) látky, u kterých vědecké důkazy svědčí o 
tom, že pravděpodobně splňují kritéria pro 
zařazení mezi karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci, zařazení do třídy 1 
nebo 2, nebo splňují kritéria uvedená v 
příloze XII, a u nichž jsou k dispozici 
minimální informace o vlastnostech 
uvedených rizik;
(d) látky, které byly registrovány nejméně 
20 žadateli, pokud tito žadatelé 

nedokázali, že nehrozí žádné riziko, 
nebo pokud vědecké důkazy nenasvědčují 
tomu, že žádné riziko neexistuje;
(e) látky, u kterých výsledky jejich 
uplatňování nebo monitorování odhalily 
v členských státech podezření z rizika 
ohrožení lidského zdraví nebo životního 
prostředí.
2. Agentura bude vyžadovat od žadatelů o 
registraci látek vytypovaných na základě 
screeningu, aby na základě článku 12 do 1 
roku předložili informace uvedené v příloze 
V . 
3. Agentura může Komisi navrhnout další 
kritéria screeningu. Komise přijme 
rozhodnutí začlenit do přílohy IIIA další 
kritéria podle postupu stanoveného v čl. 130 
odst.3. 

Or. en

Justification

These amendments enable the Agency to identify substances for which no full Annex V data 
set is available and that could pose a high risk. For these priority substances missing 
information compared to that information set out in Annex V shall be generated and 
submitted by enterprises. The screening criteria cover empty dossier, suspicion of CMR and 
PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and problems identified in enforcement 
measures. In the interest of workability and proportionality, at least two of these criteria must 
be met for the substance to be selected. (amendment linked to amendment to Article 5, 
paragraph 4)
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Pozměňovací návrh předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 792
článek 43 -a b(nový)

článek 43 -ab
Poskytnutí dalších informací v případě 

většího počtu žadatelů
1. V případě, že se u jedné látky bude 
požadovat předložení informací podle 
přílohy V od většího počtu žadatelů, bude 
Agentura tyto žadatele informovat o 
totožnosti ostatních žadatelů. Ti budou 
společně odpovídat za shromažďování 
informací. 
2. Všichni žadatelé o registraci stejné látky 
budou mít tři měsíce na to, aby se dohodli, 
kdo bude shromažďovat informace jménem 
všech. V případě, že nedojde ke shodě, 
Agentura pověří jednoho ze žadatelů, aby 
informace shromáždil.
3. Pokud nedojde k jiné dohodě, ponesou 
náklady na shromáždění chybějících 
informací potřebných ke splnění požadavků 
Přílohy V stejným dílem všichni žadatelé o 
registraci této látky.

Or. en

Justification

In case of multiple registrants only one data set will be generated and cost will be shared 
between all registrants of that substance.
(amendment linked to Article 5, paragraph 4)

Pozměňovací návrh předložila Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 793
článek 43 -a c(nový)

článek 43 -ac
Ověření dalších informací

1. Agentura prozkoumá informace 
předložené na základě této kapitoly a pokud 
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bude zapotřebí, v souladu s článkem 40 
navrhne vhodné rozhodnutí. 
2. Agentura bude informovat Komisi, 
členské státy a žadatele o svých závěrech, 
týkajících se toho, zda doporučuje vybrat 
látku k hodnocení, nebo zda podniknout 
opatření podle hlavy VII nebo VIII. 

Or. en

Justification

For information submitted for priority substances identified as a result of the screening, a 
dossier evaluation – compliance  check – will be performed, and, if necessary, other parts of 
the REACH system as set out in the Commission proposal may be applied.
(amendment linked to Article 5, paragraph 4)

Pozměňovací návrh, který předložil Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer 

Pozměňovací návrh 794
článek 43a (nový)

Článek 43a
Minimální počet hodnocení látky

Každý rok by měla Agentura stanovit 
minimální počet hodnocení látek, který by 
měl být proveden za rok za účelem lepší 
identifikace látek vyžadujících další ověření 
nebo akci. 

Or. en

Justification

It is important to establish a minimum number of substance evaluations. This would improve 
the quality control and the identification of problematic substance.

Pozměňovací návrh předložily Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 795
lánek 43a, hlava

Kritéria hodnocení látky Kritéria hodnocení a seznam látek, které 
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mají být hodnoceny přednostně

Or. en

Justification

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the criteria 
for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals . Particular 
account should be taken of the effects on children in the perinatal phase as well as women.
(Dorette Corbey)

Linked to amendment to Article 38. (Anja Weisgerber)

Pozměňovací návrh předložilaDorette Corbey 

Pozměňovací návrh 796
článek 43a, odstavec 1

Za účelem sjednocení přístupu Agentura 
vytvořila kritéria pro stanovení priorit při 
dalším hodnocení látek. Priority budou 
stanoveny s ohledem na hrozící rizika. 
Kritéria hodnocení budou brát v úvahu 
údaje o nebezpečí, o expozici a pásma váhy. 
Agentura přijme rozhodnutí týkající se 
kritérií pro stanovení priorit při dalším 
hodnocení látek. Členské státy budou 
využívat těchto kritérií při sestavování 
svých postupových plánů.

1. Za účelem sjednocení přístupu Agentura 
vytvořila kritéria pro stanovení priorit při 
dalším hodnocení látek. Priority budou 
stanoveny s ohledem na hrozící rizika. 
Kritéria hodnocení budou brát v úvahu údaje 
o nebezpečí, o expozici, potenciální 
synergické dopady plynoucí z kombinace 
chemických látek, dopady na vývoj plodu, 
zdraví (těhotných) žen a dětí . Agentura 
přijme rozhodnutí týkající se kritérií pro 
stanovení priorit při dalším hodnocení látek.

Or. en

Justification

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the criteria 
for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals . Particular 
account should be taken of the effects on children in the perinatal phase as well as women.

Pozměňovací návrh, který předložil Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Anja Weisgerber + Françoise Grossetête

Požměňovací návrh 797
článek 43a, odstavec 1

Za účelem sjednocení přístupu Agentura Za účelem sjednocení přístupu Agentura 
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vytvořila kritéria pro stanovení priorit při 
dalším hodnocení látek. Priority budou 
stanoveny s ohledem na hrozící rizika. 
Kritéria hodnocení budou brát v úvahu údaje 
o nebezpečí, o expozici a pásma váhy. 
Agentura přijme rozhodnutí týkající se 
kritérií pro stanovení priorit při dalším 
hodnocení látek. Členské státy budou 
využívat těchto kritérií při sestavování 
svých postupových plánů.

vytvořila kritéria pro stanovení priorit při 
dalším hodnocení látek. Priority budou 
stanoveny s ohledem na hrozící rizika. 
Kritéria hodnocení budou brát v úvahu údaje 
o nebezpečí, o expozici a pásma váhy. 
Agentura přijme rozhodnutí týkající se 
kritérií pro stanovení priorit při dalším 
hodnocení látek.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. In particular 
this amendment covers amendment 35 in the draft report. (Guido Sacconi & others)

Linked to amendment to Article 38. (Anja Weisgerber)

In the interests of a harmonised regulation, the Agency should be responsible for drawing up 
the Community rolling plan. However, in order to facilitate the design of the rolling plan and 
Member State involvement in determining its final form, it is essential that the Agency, in 
liaison with the Member States, propose the criteria enabling a decision on what the priority 
evaluation substances should be. (Françoise Grossetête)

Pozměňovací návrh předložil Christofer Fjellner

Pozměňovací návrh 798
článek 43a, odstavec 1

Za účelem sjednocení přístupu Agentura 
vytvořila kritéria pro stanovení priorit při 
dalším hodnocení látek. Priority budou 
stanoveny s ohledem na hrozící rizika. 
Kritéria hodnocení budou brát v úvahu údaje 
o nebezpečí, o expozici a pásma váhy. 
Agentura přijme rozhodnutí týkající se 
kritérií pro stanovení priorit při dalším 
hodnocení látek. Členské státy budou 

Za účelem sjednocení přístupu Agentura 
vytvořila kritéria pro stanovení priorit při 
dalším hodnocení látek. Priority budou 
stanoveny s ohledem na hrozící rizika. 
Kritéria hodnocení budou brát v úvahu 
údaje o nebezpečí, o expozici a pásma 
váhy. Agentura přijme rozhodnutí 
týkající se kritérií pro stanovení priorit 
při dalším hodnocení látek. Členské státy 
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využívat těchto kritérií při sestavování svých 
postupových plánů.

budou využívat těchto kritérií při 
sestavování svých postupových plánů. 
Výchozím bodem jak pro stanovení 
kritérií pro priority, tak pro následné 
hodnocení,bude skutečnost, že 
personální zdroje, které budou 
k dispozici, budou primárně využity 
k hodnocení látek, u kterých existuje 
důvodné podezření, že jejich používání 
by mohlo pro lidské zdraví a životní 
prostředí představovat riziko.

Or. sv

Justification

As we have limited personnel resources, we must give top priority to the most risky 
substances. This wording clarifies that prioritisation.

Pozměňovací návrh, který předložil Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 799
článek 43a, odstavec 1

Za účelem sjednocení přístupu Agentura 
vytvoří kritéria pro stanovení priorit při 
dalším hodnocení látek. Priority budou 
stanoveny s ohledem na hrozící rizika.
Kritéria hodnocení budou brát v úvahu údaje 
o nebezpečí, o expozici a pásma váhy. 
Agentura přijme rozhodnutí týkající se 
kritérií pro stanovení priorit při dalším 
hodnocení látek. Členské státy budou 
využívat těchto kritérií při sestavování 
svých postupových plánů.

Za účelem sjednocení přístupu s ohledem na 
rizika plynoucí z rozhodnutí o výběru látky, 
vypracuje Agentura kritéria pro stanovení 
priorit při dalším hodnocení látek.  Kritéria 
hodnocení budou brát v úvahu údaje o 
nebezpečí, o expozici a pásma váhy. Tato 
kritéria určí okolnosti, za nichž informace 
poskytnuté podle hlavy II a hodnocení 
materiálů uvedených v hlavě VI budou 
považovány pro hodnocení a řízení úrovně 
rizika spojeného s látkou a jejím 
stanoveným použitím za nedostatačující.

Or. it

Justification

The Agency should base its evaluation decisions on harmonised and transparent criteria.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title VI, Substance Evaluation (Alessandro Foglietta and others).
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The Agency should base its evaluation decisions on harmonised and transparent criteria, e.g.:
- considerations relating to information requirements falling outside the scope of 

Annexes V to VIII;
- presence in the findings of the dossier evaluation of several registrations of the 

same substance or similar substances; 
- need to reconcile divergent findings of the dossier evaluation in respect of  several 

registrations of the same substance or similar substances.  
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title VI, Substance Evaluation (Marcello Vernola and others).

Pozměňovací návrh předložilaDorette Corbey 

Pozměňovací návrh 800
Článek 43a, odstavec 1 a (nový)

1a. Agentura použije tato kritéria pro 
sestavení seznamu látek, které mají při 
hodnocení prioritu při dalším hodnocení 
látek. Agentura tento seznam přijme na 
základě vyjádřeníKomise členského státu. 
Látky budou začleněny do seznamu, pokud 
existují důvody domnívat se (buď na 
základě hodnocení materiálů 
vypracovaných jedním z příslušných 
orgánů uvedených v čl.38 nebo na základě 
jiného příslušného zdroje, včetně informací 
uvedených v registračních materiálech), že 
příslušná látka představuje riziko ohrožení 
zdraví nebo životního prostředí, zejména 
v případě jedné z následujících okolností:
(a) při strukturální podobnosti látky se
známými látkami, které vyvolávají obavy, 
nebo s látkami, které jsou obtížně 
odbouratelné a náchylné k bioakumulaci, 
za předpokladu, že tato látka nebo jeden či 
několik produktů v rámci transformace 
mají vlastnosti, které vyvolávají obavy, jsou 
obtížně odbouratelné a náchylné 
k bioakumulaci;
(b) celkové váhy registrací předložených 
několika žadateli;
(c)potenciální synergické důsledky sloučení 
chemikálií; 
(d) potenciální dopady na vývoj plodu, a 
zdraví žen a dětí. 
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Or. en

Justification

Linked to amendment to Article 43a, this amendments complements the rapporteur´s 
amendment 36.

Pozměňovací návrh předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh801
článek 43 a a (nový)

a. Agentura může provádět screening všech 
registračních materiálů předkládaných 
v souvislosti s látkami, které byly 
registrovány pouze v množství do 10 tun, za 
účelem identifikace těch, u nichž budou 
předkládány další informace podle 
jakékoliv kombinace kritérií uvedených 
v příloze IC.
Agentura rovněž určí u každé kombinace 
zvolená kritéria, zda musejí být 
předkládány všechny nebo jen určité 
informace uvedené v Příloze V.
Agentura provede první screening 
registračních materiálů nejpozději [13] let 
od doby, kdy nařízení vstoupí v platnost.
Agentura bude o této skutečnosti i o dalších 
údajích, které mají být předloženy, 
informovat žadatele o registraci látek 
vytypovaných na základě screeningu.  
Agentura rovněž zveřejní seznam látek 
vyplývajících ze screeningů na svých 
webových stránkách.
c. Zveřejnění žadatelé o registraci látek 
vytypovaných na základě screeningu 
předloží všechny informace uvedené v 
příloze V, nebo specifické informace podle 
pokynů Agentury, do [3] let v souladu 
s článkem 12. 
d. Komise může po projednání s Agenturou 
přijmout rozhodnutí začlenit do přílohy IC 
další kritéria, nebo změnit již přijatá 
kritéria podle postupu stanoveného 



PE 357.821v01-00 36/86 AM\565933CS.doc
Externí překlad

CS

v čl. 130 odst.3.

Or. en

Justification

Existing Article 43 a to be renumbered as Article 43 a (1).

In order to permit effective prioritisation for the purposes of enhanced information gathering, 
it is appropriate to focus on those dossiers where there is the greatest probability that this 
further information will contribute to the effective management of risk. Dossiers satisfying 
two or more of the prioritisation criteria listed in Annex IC (new) should be afforded a higher 
degree of priority. These criteria would also increase effectiveness of the dossier evaluation 
process by providing an equivalent prioritisation mechanism for the selection of low volume 
substance dossiers for evaluation. Depending on the combination of criteria selected, the 
Agency shall also specify whether all the information in Annex V is to be submitted, or 
whether only specific information is required. This would enable the entire information set to 
be requested whenever this was considered necessary, or alternatively to assist further 
prioritisation by requesting only relevant information. It should, for example, be possible to 
request only the ecotoxicological endpoints in cases when only environmental concerns were 
probable. The information required shall be specified in order to ensure legal certainty. It 
should also be possible for the Agency to conduct more than one screening, in order to permit 
a more effective use of the Agency’s resources.

In order to improve access to information and assist SMEs, it is also appropriate to make the 
list of prioritised substances available on the Agency’s website.

Dossiers for prioritised substances should be updated within a specified period of time.

It should be possible to include new prioritisation criteria in Annex IC, or amend existing 
ones, in order to reflect new concerns, as well as in the light of experience. Article 128 
already provides that the Annexes may be amended through the regulatory comitology 
procedure.

Pozměňovací návrh, který předložili Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis a Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 802
lánek 43a bis, hlava

Příslušný orgán Postupový plán Společenství

Or. fr
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Justification

In the interests of greater efficiency, it seems important that there should be one single 
Community rolling plan, rather than a superposition of national rolling plans. Also, it falls to 
the Agency to implement this rolling plan, which should be sensitive to the concerns of the 
Member States.

In order to meet its obligations under this article, the Agency must be able to draw not just on 
its internal resources, but also on a network of institutes and agencies working alongside it.
As regards the distribution of tasks, the Agency should take into account the proposals 
formulated by the Member States and the features of the applications made by those bodies.
(Françoise Grossetête)

Seeks to strengthen the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same time 
making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report.

In particular, this amendment covers amendments 36, 38, 39, 40 and 41 in the draft report.
(Guido Sacconi & others)

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 803
článek 43a bis, odstavec 1

1. Členský stát začlení látku do postupového 
plánu s cílem stát se příslušným orgánem 
pro účely čl.44, 45 a 46, když tento členský 
stát, buď na základě hodnocení materiálu 
vypracovaného svým příslušným orgánem 
uvedeným v čl.38 nebo na základě jiného 
příslušného zdroje, včetně informací 
uvedených v registračních materiálech), má 
důvodné podezření, že tato látka představuje 
riziko ohrožení zdraví nebo životního 
prostředí, zejména v případě následujících 
okolností:

1. Agentura sestaví na základě stanovení 
priorit při určování kritérií podle čl.43a 
seznam látek, které mají při hodnocení 
prioritu, u nichž zejména na základě 
hodnocení příslušného materiálu podle 
čl.38, oznámení podle čl.20,22 a 35 nebo 
informace z jiného příslušného zdroje, 
včetně informací uvedených v registračních 
materiálech), má Agentura důvodné 
podezření, že nějaká látka představuje riziko 
ohrožení zdraví nebo životního prostředí, 
zejména v případě následujících okolností:

Or. de

Justification

To simplify the procedure and prevent imbalances in Member States because of differing 
decentralised administration methods, the Agency should be given the task, in connection with 
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substance evaluation, of drawing up the list of substances for priority evaluation and of 
determining the Member States to be responsible for evaluating individual substances. Details 
of the substances to be evaluated should be published; that would make the procedure more 
transparent.

Pozměňovací návrh předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 804
článek 43a bis, odstavec 1

1. Členský stát začlení látku do postupového 
plánu s cílem stát se příslušným orgánem 
pro účely čl.44, 45 a 46, když tento členský 
stát, buď na základě hodnocení materiálu 
vypracovaného svým příslušným orgánem 
uvedeným v čl.38 nebo na základě jiného 
příslušného zdroje, včetně informací 
uvedených v registračních materiálech), má 
důvodné podezření, že tato látka představuje 
riziko ohrožení zdraví nebo životního 
prostředí, zejména v případě následujících 
okolností:

Pokud se Agentura bude domnívat, že je 
nutné provést hodnocení látky , rozhodne 
se v souladu s čl.43a, 48 a 49. 

(a) při strukturální podobnosti látky se
známými látkami, které vyvolávají obavy, 
nebo s látkami, které jsou obtížně 
odbouratelné a náchylné k bioakumulaci, za 
předpokladu, že tato látka nebo jeden či 
několik produktů v rámci transformace má 
vlastnosti, které vyvolávají obavy, jsou 
obtížně odbouratelné a náchylné 
k bioakumulaci;

V případě kladného rozhodnutí Agentura 
začlení dotyčnou látku do postupového 
plánu pro účely čl.44 až 46. Tento plán 
bude mít s ohledem na stanovená rizika 
přednost.

(b) celkové váhy registrací předložených 
několika žadateli.

Or. de

Justification

A substance evaluation can be initiated only if the criteria under Article 43 are met.

A more extensive evaluation would be carried out by the Agency only if the substance and its 
uses met the criteria set out in Article 43a for such an evaluation.

The procedure is superfluous: the Agency itself would draw up the rolling plan.
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Pozměňovací návrh předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav Mikolášik, 

Cristina Gutiérrez-Cortines a María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 805
Article 43aa, odstavec 1

1. Členský stát začlení látku do 
postupového plánu s cílem stát se 
příslušným orgánem pro účely čl.44, 45 a 
46, jestliže tento členský stát, buď na 
základě hodnocení materiálu
vypracovaného svým příslušným orgánem 
uvedeným v čl.38 nebo na základě jiného 
příslušného zdroje, včetně informací 
uvedených v registračních materiálech), má 
důvodné podezření, že tato látka 
představuje riziko ohrožení zdraví nebo 
životního prostředí, zejména v případě 
následujících okolností: 

1. Kde se Agentura bude domnívat, že je 
nutné provést hodnocení látky , rozhodne se 
v souladu s čl.43a, 48 a 49.V případě 
kladného rozhodnutí Agentura začlení 
dotyčnou látku do postupového plánu pro 
účely čl.44 až 46. Postupový plán bude mít 
s ohledem na stanovená rizika přednost.

(a) při strukturální podobnosti látky se
známými látkami, které vyvolávají obavy, 
nebo s látkami, které jsou obtížně 
odbouratelné a náchylné k bioakumulaci, 
za předpokladu, že tato látka nebo jeden či 
několik produktů v rámci transformace má 
vlastnosti, které vyvolávají obavy, jsou 
obtížně odbouratelné a náchylné 
k bioakumulaci;
(b) celkové váhy registrací předložených 
několika žadateli.

Or. it

Justification

It should only be possible to undertake evaluation of a substance if the criteria of Article 43a 
are  met. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to 
the articles of Title VI, Substance Evaluation.
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Pozměňovací návrh předložila Karin Scheele

Pozměňovací návrh 806
článek 43a bis, odstavec 1

1. Členský stát začlení látku do postupového 
plánu s cílem stát se příslušným orgánem 
pro účely čl.44, 45 a 46, pokud tento členský 
stát, buď na základě hodnocení materiálu 
vypracovaného svým příslušným orgánem 
uvedeným v čl.38 nebo na základě jiného 
příslušného zdroje, včetně informací 
uvedených v registračních materiálech), má 
důvodné podezření, že tato látka představuje 
riziko ohrožení zdraví nebo životního 
prostředí, zejména v případě následujících 
okolností:

1. Členský stát začlení látku do postupového 
plánu s cílem stát se příslušným orgánem 
pro účely čl.44, 45 a 46, pokud tento členský 
stát, buď na základě hodnocení materiálu 
vypracovaného svým příslušným orgánem 
uvedeným v čl.38 nebo na základě jiného 
příslušného zdroje, včetně informací 
uvedených v registračních materiálech), má 
důvodné podezření, že tato látka představuje 
riziko ohrožení zdraví nebo životního 
prostředí.

(a) při strukturální podobnosti látky se
známými látkami, které vyvolávají obavy, 
nebo s látkami, které jsou obtížně 
odbouratelné a náchylné k bioakumulaci, 
za předpokladu, že tato látka nebo jeden či 
několik produktů v rámci transformace má 
vlastnosti, které vyvolávají obavy, jsou 
obtížně odbouratelné a náchylné 
k bioakumulaci;

(b) celkové váhy registrací předložených 
několika žadateli.

Or. de

Justification

As substances to be evaluated would be selected in accordance with the Agency's guidelines 
(cf. Article 43a), and since reasons would be given for any decision under Article 44 which 
required further checks, it is proposed that the grounds for substance evaluation should not 
be further circumscribed, thus ensuring that the substance evaluation procedure would be 
sufficiently flexible to be applicable to new types of risk, too.
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Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis a Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 807
článek 43a bis, odstavec 1

1. Členský stát začlení látku do
postupového plánu s cílem stát se 
příslušným orgánem pro účely čl.44, 45 a 
46, pokud tento členský stát, buď na základě 
hodnocení materiálu vypracovaného svým 
příslušným orgánem uvedeným v čl.38 nebo 
na základě jiného příslušného zdroje, včetně 
informací uvedených v registračních 
materiálech, má důvodné podezření, že tato 
látka představuje riziko ohrožení zdraví 
nebo životního prostředí, zejména v případě 
následujících okolností:

1. Agentura vypracuje návrh postupového 
plánu Společenství s cílem stát se 
příslušným orgánem pro účely čl.44, 45 a 
46 na základě kritérií stanovených v čl.43a 
a jestliže, buď na základě hodnocení 
materiálu, včetně informací uvedených v 
registračních materiálech, má Agentura
důvodné podezření, že tato látka představuje 
riziko ohrožení zdraví nebo životního 
prostředí, zejména například v případě 
následujících okolností:

(a) při strukturální podobnosti látky se
známými látkami, které vyvolávají obavy, 
nebo s látkami, které jsou obtížně 
odbouratelné a náchylné k bioakumulaci, za 
předpokladu, že tato látka nebo jeden či 
několik produktů v rámci transformace má 
vlastnosti, které vyvolávají obavy, jsou 
obtížně odbouratelné a náchylné 
k bioakumulaci;

(a) při strukturální podobnosti látky se
známými látkami, které vyvolávají obavy, 
nebo s látkami, které jsou obtížně 
odbouratelné a náchylné k bioakumulaci, za 
předpokladu, že tato látka nebo jeden či 
několik produktů v rámci transformace má 
vlastnosti, které vyvolávají obavy, jsou 
obtížně odbouratelné a náchylné 
k bioakumulaci;

(b) celkové váhy registrací předložených 
několika žadateli.

(b) celkové váhy registrací předložených 
několika žadateli.

Agentura předloží členským státům svůj 
návrh postupového plánu každoročně do 
31. prosince.
1a. Členské státy mohou poskytnout své 
připomínky Agentuřek obsahu návrhu 
postupového plánu, včetně návrhů na 
začlenění dalších látek, a navrhnout, že se 
ujmou hodnocení, prostřednictvím svých 
národních orgánů každoročně do 31. ledna. 
Členský stát nemusí navrhovat, že se ujme 
hodnocení nějaké látky, kterou sám navrhl 
začlenit do postupového plánu.
1a bis. Za hodnocení látek začleněných do 
postupového plánu Společenství bude 
odpovídat Agentura. Agentura bude u 
těchto hodnocení spoléhat na 
orgán(y)určený/é pro tento účel 
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jednotlivými členskými státy a bude je 
vybírat na základě žádostí členských států 
formulovaných v souladu s odstavcem 1a.

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 808
Článek 43a bis, odstavec 1

1. Členský stát musí zahrnout určitou látku 
do postupového plánu s cílem plnit úlohu 
příslušného orgánu pro účely článků 44, 45 
a 46, jestliže má tento členský stát důvody 
pro podezření, že dotyčná látka představuje 
riziko pro zdraví nebo pro životní prostřední, 
buď v důsledku vyhodnocení dokumentace
svým příslušným orgánem  uvedeným 
v článku 38 nebo na základě dalších 
vhodných zdrojů, včetně údajů obsažených 
v dokumentaci/cích žádosti/tí o registraci, a 
to zejména uvážením jedné z následujících 
okolností:

1. Agentura vypracuje návrh postupového 
plánu Společenství (vypouští se) pro účely 
článků 44, 45 a 46 na základě kritérií 
stanovených v článku 43a a pokud má za 
to, buď v důsledku vyhodnocení 
dokumentace nebo na základě dalších 
vhodných zdrojů, včetně údajů obsažených 
v dokumentaci/cích žádosti/tí o registraci, že 
látka představuje riziko pro zdraví nebo pro 
životní prostředí, například uvážením jedné 
z následujících okolností:

(a) strukturní podobnost dotyčné látky 
s látkami, jejichž závažnost je známa, nebo 
nebo s látkami perzistentními nebo 
schopnými se bioakumulovat, nasvědčující 
tomu, že dotyčná látka nebo jeden či více 
jejích transformačním produktů má závažné 
vlastnosti nebo je perzistentní či je/jsou 
schopen/schopny se bioakumulovat;

(a) strukturní podobnost dotyčné látky 
s látkami, jejichž závažnost je známa, nebo 
nebo s látkami perzistentními nebo 
schopnými se bioakumulovat, nasvědčující 
tomu, že dotyčná látka nebo jeden či více 
jejích transformačním produktů má závažné 
vlastnosti nebo je perzistentní či je/jsou 
schopen/schopny se bioakumulovat;

(b) spojené množství z registrací podaných 
několika žadateli o registraci.

(b) spojené množství z registrací podaných 
několika žadateli o registraci.

Agentura předloží návrh postupového 
plánu členským státům do 31. prosince 
každého roku.
1a. Členské státy mohou do 31. ledna 
každého roku předložit Agentuře své 
připomínky k obsahu návrhu plánu, 
navrhnout zahrnutí nových látek do 
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postupového plánu a navrhnout, že 
odpovědnost za vyhodnocení bude udělena 
orgánům jednotlivých států.
1b. Agentura bude odpovědná za 
vyhodnocení látek uvedených v postupovém
plánu Společenství. Agentura se může za 
účelem provedení vyhodnocení látek obrátit 
na odborné orgány uvedené na seznamu 
vyhotoveném podle článku 83, které vybere 
s řádným ohledem na žádosti předložené 
členskými státy podle bodu 1a.

Or. fr

Odůvodnění

See justification of the same author on previous amendment on Article 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 809
Článek 43a bis, odstavec 2

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 
musí pokrývat období tří let, musí být 
každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které členský stát 
plánuje vyhodnotit v každém roce. Členský 
stát musí dotyčný postupový plán postoupit 
Agentuře a ostatním členským státům do 
28. února každého roku. Agentura může
k plánu vznášet připomínky a členské státy 
mohou zasílat své připomínky Agentuře 
nebo mohou vyjádřit svůj zájem na 
vyhodnocení určité látky do 31. března 
každého roku.

2. Agentura zveřejní seznam na svých 
internetových stránkách. Agentura bude 
konzultovat předem s Výborem pro členské 
státy uvedeným v článku 72(1)(e), dále jen 
„Výbor pro členské státy“.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.
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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 808
Článek 43a bis, odstavec 1

1. Členský stát musí zahrnout určitou látku 
do postupového plánu s cílem plnit úlohu 
příslušného orgánu pro účely článků 44, 45 
a 46, jestliže má tento členský stát důvody 
pro podezření, že dotyčná látka představuje 
riziko pro zdraví nebo pro životní prostřední, 
buď v důsledku vyhodnocení dokumentace
svým příslušným orgánem  uvedeným 
v článku 38 nebo na základě dalších 
vhodných zdrojů, včetně údajů obsažených 
v dokumentaci/cích žádosti/tí o registraci, a 
to zejména uvážením jedné z následujících 
okolností:

1. Agentura vypracuje návrh postupového 
plánu Společenství (vypouští se) pro účely 
článků 44, 45 a 46 na základě kritérií 
stanovených v článku 43a a pokud má za 
to, buď v důsledku vyhodnocení 
dokumentace nebo na základě dalších 
vhodných zdrojů, včetně údajů obsažených 
v dokumentaci/cích žádosti/tí o registraci, že 
látka představuje riziko pro zdraví nebo pro 
životní prostředí, například uvážením jedné 
z následujících okolností:

(a) strukturní podobnost dotyčné látky 
s látkami, jejichž závažnost je známa, nebo 
nebo s látkami perzistentními nebo 
schopnými se bioakumulovat, nasvědčující 
tomu, že dotyčná látka nebo jeden či více 
jejích transformačním produktů má závažné 
vlastnosti nebo je perzistentní či je/jsou 
schopen/schopny se bioakumulovat;

(a) strukturní podobnost dotyčné látky 
s látkami, jejichž závažnost je známa, nebo 
nebo s látkami perzistentními nebo 
schopnými se bioakumulovat, nasvědčující 
tomu, že dotyčná látka nebo jeden či více 
jejích transformačním produktů má závažné 
vlastnosti nebo je perzistentní či je/jsou 
schopen/schopny se bioakumulovat;

(b) spojené množství z registrací podaných 
několika žadateli o registraci.

(b) spojené množství z registrací podaných 
několika žadateli o registraci.

Agentura předloží návrh postupového 
plánu členským státům do 31. prosince 
každého roku.
1a. Členské státy mohou do 31. ledna 
každého roku předložit Agentuře své 
připomínky k obsahu návrhu plánu, 
navrhnout zahrnutí nových látek do 
postupového plánu a navrhnout, že 
odpovědnost za vyhodnocení bude udělena 
orgánům jednotlivých států.
1b. Agentura bude odpovědná za 
vyhodnocení látek uvedených v postupovém 
plánu Společenství. Agentura se může za 
účelem provedení vyhodnocení látek obrátit 
na odborné orgány uvedené na seznamu 
vyhotoveném podle článku 83, které vybere 
s řádným ohledem na žádosti předložené 
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členskými státy podle bodu 1a.

Or. fr

Odůvodnění

See justification of the same author on previous amendment on Article 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 809
Článek 43a bis, odstavec 2

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 
musí pokrývat období tří let, musí být 
každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které členský stát 
plánuje vyhodnotit v každém roce. Členský 
stát musí dotyčný postupový plán postoupit 
Agentuře a ostatním členským státům do 
28. února každého roku. Agentura může
k plánu vznášet připomínky a členské státy 
mohou zasílat své připomínky Agentuře 
nebo mohou vyjádřit svůj zájem na 
vyhodnocení určité látky do 31. března 
každého roku.

2. Agentura zveřejní seznam na svých 
internetových stránkách. Agentura bude 
konzultovat předem s Výborem pro členské 
státy uvedeným v článku 72(1)(e), dále jen 
„Výbor pro členské státy“.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Werner Langen

Pozměňovací návrh 810
Článek 43aa, odstavec 2

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 
musí pokrývat období tří let, musí být 
každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které členský stát 
plánuje vyhodnotit v každém roce. Členský 
stát musí dotyčný postupový plán postoupit 

2. Nejpozději 28. února každého roku 
navrhne Agentura postupový plán ke 
schválení Výboru pro členské státy. Tento 
postupový plán musí pokrývat období tří let, 
musí být každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které Agentura plánuje 
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Agentuře a ostatním členským státům do 
28. února každého roku. Agentura může 
k plánu vznášet připomínky a členské státy 
mohou zasílat své připomínky Agentuře 
nebo mohou vyjádřit svůj zájem na 
vyhodnocení určité látky do 31. března 
každého roku.

vyhodnocovat v každém roce. Agentura
informuje žadatele o registraci a zveřejní 
postupový plán na svých internetových 
stránkách.

Or. it

Justification

See justification by the same authors to the previous amendment to Article 43aa.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 811
Článek 43a bis, odstavec 2

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 
musí pokrývat období tří let, musí být 
každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které členský stát 
plánuje vyhodnotit v každém roce. Členský 
stát musí dotyčný postupový plán postoupit 
Agentuře a ostatním členským státům do 
28. února každého roku. Agentura může 
k plánu vznášet připomínky a členské státy 
mohou zaslat své připomínky Agentuře 
nebo vyjádřit svůj zájem na vyhodnocení 
určité látky do 31. března každého roku.

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 a 1a
musí pokrývat období tří let, musí být 
každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které se budou 
vyhodnocovat každý rok na úrovni 
Společenství ze strany Agentury nebo, 
nastane-li takový případ, v členských 
státech, které podaly žádost podle článku 
43a bis, odstavec 1b. Agentura předloží 
postupový plán Společenství (vypouští se) 
členským státům do 28. února každého roku.

Or. fr

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 812
Článek 43a bis, odstavec 2

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1
musí pokrývat období tří let, musí být 

2. Postupový plán uvedený v odstavci 1 a 1a
musí pokrývat období tří let, musí být 
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každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které členský stát 
plánuje vyhodnotit v každém roce. Členský 
stát musí dotyčný postupový plán postoupit 
Agentuře a ostatním členským státům do 
28. února každého roku. Agentura může 
k plánu vznášet připomínky a členské státy 
mohou zaslat své připomínky Agentuře 
nebo vyjádřit svůj zájem na vyhodnocení 
určité látky do 31. března každého roku.

každoročně aktualizován a musí 
konkretizovat látky, které jsou plánovány na 
vyhodnocení každý rok na úrovni 
Společenství buď ze strany Agentury nebo 
případně v členských státech, které podaly 
žádost v souladu s odstavcem 1a. Agentura 
předloží postupový plán Společenství 
členským státům do 28. února každého roku. 

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines a María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 813
Článek 43a bis, odstavec 3

3. V případech, kde nebyly žádné 
připomínky k postupovému plánu, ani 
žádný jiný členský stát nevyjádřil zájem, 
členský stát tento postupový plán přijme. 
Příslušným orgánem bude příslušný orgán 
členského státu, který zahrnul látku  do 
svého definitivního postupového plánu.

vypouští se

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 814
Článek 43a bis, odstavec 3

3. V případech, kde nebyly žádné 
připomínky k postupovému plánu, ani 

3. Seznam bude aktualizován jednou za 
rok.
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žádný jiný členský stát nevyjádřil zájem, 
členský stát tento postupový plán přijme. 
Příslušným orgánem bude příslušný orgán 
členského státu, který zahrnul látku  do 
svého definitivního postupového plánu.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis a Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 815
Článek 43a bis, odstavec 3

3. V případech, kde nebyly žádné 
připomínky k postupovému plánu, ani 
žádný jiný členský stát nevyjádřil zájem, 
členský stát tento postupový plán přijme.
Příslušným orgánem bude příslušný orgán 
členského státu, který zahrnul látku  do 
svého definitivního postupového plánu.

3. V případech, kde nebyly žádné 
připomínky k postupovému plánu 
Společenství, Agentura přijme tento 
postupový plán. Jinak Agentura vyhotoví 
nový návrh postupového plánu, který bude 
předložen členským státům. Pokud nebyly 
vydány žádné nové připomínky do 30 dnů 
k obsahu postupového plánu Společenství, 
Agentura jej přijme. Existují-li různé 
názory, nejméně pokud několik členských 
států navrhne různé orgány pro 
vyhodnocování téže látky, předloží 
Agentura postupový plán Komisi, která jej 
přijme v souladu s postupem uvedeným v 
článku 130, odstavec 3.

Or. fr

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on Article 43a bis.
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Pozměňovací návrh, který předložili Werner Langen, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, 
Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 
Chatzimarkakis, Holger Krahmer, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines a María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 816
Článek 43a bis, odstavec 4

4. V případech, kdy minimálně dva členské 
státy zahrnuly tutéž látku do svých návrhů 
postupových plánů nebo, po předložení 
postupových plánů, vyjádřily zájem o 
vyhodnocení téže látky, bude pro účely 
článku 44, 45 a 46 určen příslušný orgán 
v souladu s postupem stanoveným 
v druhém, třetím a čtvrtém odstavci.

vypouští se

Agentura postoupí věc Výboru pro členské 
státy uvedenému v článku 72(1)(e), dále jen 
„Výbor pro členské státy“, aby schválil, 
který orgán bude příslušným orgánem, 
přičemž vezme v úvahu zásadu, že rozdělení 
látek mezi členské státy bude odrážet jejich 
podíl na celkovém hrubém domácím 
produktu Společenství. Kdykoli to bude 
možné, budou mít přednost ty členské státy, 
které již provedly vyhodnocení 
dokumentace příslušné látky podle článků 
39 až 43;
Pokud během 60 dnů od postoupení 
dosáhne Výbor pro členské státy 
jednomyslné dohody, přijmou dotyčné 
členské státy v souladu s tím definitivní 
postupové plány. Příslušným orgánem bude 
příslušný orgán členského státu, který 
zahrnul látku do svého definitivního 
postupového plánu.
Pokud Výbor pro členské státy nedosáhne 
jednomyslné dohody, předloží Agentura 
rozporné názory Komisi, která rozhodne, 
který orgán bude příslušným orgánem, a to 
v souladu s postupem uvedeným 
v článku 130(3), a členské státy přijmou 
v souladu s tím své definitivní postupové 
plány.
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Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 817
Článek 43a bis, odstavec 4

4. V případech, kdy minimálně dva členské 
státy zahrnuly tutéž látku do svých návrhů 
postupových plánů nebo, po předložení 
postupových plánů, vyjádřily zájem o 
vyhodnocení téže látky, bude pro účely 
článku 44, 45 a 46 určen příslušný orgán 
v souladu s postupem stanoveným 
v druhém, třetím a čtvrtém odstavci.

4. Po dohodě s Výborem pro členské státy 
bude Agentura specifikovat členské státy 
odpovědné za vyhodnocení látek uvedených 
na seznamu.

Agentura postoupí věc Výboru pro členské 
státy uvedenému v článku 72(1)(e), dále jen 
„Výbor pro členské státy“, aby schválil, 
který orgán bude příslušným orgánem, 
přičemž vezme v úvahu zásadu, že rozdělení 
látek mezi členské státy bude odrážet jejich 
podíl na celkovém hrubém domácím 
produktu Společenství. Kdykoli to bude 
možné, budou mít přednost ty členské státy, 
které již provedly vyhodnocení 
dokumentace příslušné látky podle článků 
39 až 43;
Pokud během 60 dnů od postoupení 
dosáhne Výbor pro členské státy 
jednomyslné dohody, přijmou dotyčné 
členské státy v souladu s tím definitivní 
postupové plány. Příslušným orgánem bude 
příslušný orgán členského státu, který 
zahrnul látku do svého definitivního 
postupového plánu. 
Pokud Výbor pro členské státy nedosáhne 
jednomyslné dohody, předloží Agentura 
rozporné názory Komisi, která rozhodne, 
který orgán bude příslušným orgánem, a to 
v souladu s postupem uvedeným 
v článku 130(3), a členské státy přijmou 
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v souladu s tím své definitivní postupové 
plány.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Werner Langen, Anja Weisgerber, Marcello Vernola, 
Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 

De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines a María del Pilar Ayuso 
González

Pozměňovací návrh 818
Článek 43a bis, odstavec 5

5. Jakmile budou určeny příslušné orgány, 
zveřejní Agentura definitivní postupové 
plány na svých internetových stránkách.

vypouští se

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer a Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 819
Článek 43 a bis, odstavec 5

5. Jakmile budou určeny příslušné orgány, 
zveřejní Agentura definitivní postupové
plány na svých internetových stránkách.

5. Určené členské státy, dále jen „příslušné 
orgány pro účely článků 44, 45 a 46”, 
vyhodnotí veškeré látky v souladu 
s ustanoveními této kapitoly.

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.
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Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 820
Článek 43a bis, odstavec 5

5. Jakmile budou určeny příslušné orgány, 
zveřejní Agentura definitivní postupové 
plány na svých internetových stránkách.

5. Agentura zveřejní definitivní postupové 
plány na svých internetových stránkách.

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, 
Werner Langen, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 

Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer, Marcello Vernola, Amalia 
Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De 

Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines a María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 821
Článek 43 a bis, odstavec 6

6. Příslušný orgán identifikovaný v souladu 
s odstavcem 1 až 4 vyhodnotí veškeré látky 
v postupovém plánu v souladu 
s ustanoveními této kapitoly.

vypouští se

Or. de

Justification

See same authors' justification for previous amendment to Article 43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies a Jonas Sjöstedt

Pozměňovací návrh 822
Článek 43a bis, odstavec 6 a (nový)

6a. Členský stát může Agentuře kdykoli 
oznámit novou látku, jakmile se stane 
držitelem informací nasvědčujících tomu, 
že tato látka představuje nebezpečí pro 
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zdraví nebo pro životní prostředí. Agentura 
musí, je-li to zdůvodněno, přidat tuto látku 
na seznam látek, které mají být hodnoceny 
podle postupového plánu. 

Or. en

Justification

See justification of the same authors on previous amendment on art.  43a bis.

Pozměňovací návrh, který předložili Dan Jørgensen, Åsa Westlund a Riitta Myller

Pozměňovací návrh 823
Článek 43a bis, odstavec 6 a (nový)

6a. Členský stát může kdykoli přidat novou 
látku (nové látky) do svého postupového 
plánu, vyjdou-li najevo informace, které by 
vedly k obavě ohledně nebezpečí pro zdraví 
nebo pro životní prostředí. Musejí oznámit 
Agentuře svůj úmysl přidat látku do svého 
postupového plánu. Učiní-li takové 
oznámení Agentuře ohledně téže látky více 
než jeden členský stát, bude první členský 
stát, který toto oznámení Agentuře učiní, 
určen, aby látku hodnotil.

Or. en

Justification

To ensure that Member States can decide to do a substance evaluation if new information 
emerges, whether the substance is on their rolling plan or not. 

Pozměňovací návrh, který předložili Anne Ferreira a Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 824
Článek 43a bis, odstavec 6 a (nový)

Členský stát může kdykoli přidat látku do 
svého postupového plánu, vyjdou-li najevo 
informace týkající se nebezpečí pro zdraví 
nebo pro životní prostředí. Bude informovat 
Agenturu o svém úmyslu přidat tuto látku 
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do svého postupového plánu.
Učiní-li takové oznámení Agentuře ohledně 
téže látky více než jeden členský stát, Výbor 
pro členské státy rozhodne, který členský 
stát provede vyhodnocení.

Or. fr

Justification

It is essential for the Member State authorities to be able to maintain the power of initiative to 
request that an evaluation be performed when new information emerges concerning a risk to 
health or the environment.

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 825
Článek 43a bis, odstavec 6 a (nový)

6a. Členský stát může Agentuře kdykoli 
oznámit novou látku, jakmile se stane 
držitelem informací nasvědčujících tomu, 
že tato látka představuje nebezpečí pro 
zdraví nebo pro životní prostředí. Agentura 
musí, je-li to zdůvodněno, přidat tuto látku 
na seznam látek, které mají být hodnoceny 
podle postupového plánu. 
Pokud se však Agentura rozhodne nepřidat 
látku na seznam látek, které mají být 
hodnoceny, může členský stát rozhodnout o
vlastním provedení vyhodnocení dotyčné 
látky. Členský stát musí informovat 
Agenturu o svém záměru provést 
vyhodnocení.

Or. en

Justification

It is important to ensure that Member States can decide to do a substance evaluation even if 
the Agency decides not to do so.
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Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 826
Článek 44, odstavec 1

1. Usoudí-li příslušný orgán, že pro účely 
vyjasnění podezření uvedeného v článku 
43a bis (1) jsou nutné další údaje, včetně, ve 
vhodných případech, údajů 
nepožadovaných v přílohách V až VIII, 
musí vypracovat předlohu rozhodnutí 
s uvedením důvodů pro vyžádání dalších 
údajů od žadatele (žadatelů) o registraci. 
Rozhodnutí musí být přijato v souladu 
s postupem podle článků 48 a 49.

1. Usoudí-li Agentura, že kromě požadavků 
uvedených v článcích 9, 12 a 13 jsou nutné 
další údaje, musí vypracovat předlohu 
rozhodnutí s uvedením důvodů pro vyžádání 
dalších údajů od žadatele (žadatelů) o 
registraci. Rozhodnutí musí být přijato 
v souladu s postupem podle článků 48 a 49.

Or. de

Justification

Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 827
Článek 44, odstavec 1

1. Usoudí-li příslušný orgán, že pro účely 
vyjasnění podezření uvedeného v článku 43a 
bis (1) jsou nutné další údaje, včetně, ve 
vhodných případech, údajů nepožadovaných 
v přílohách V až VIII, musí vypracovat 
předlohu rozhodnutí s uvedením důvodů pro 
vyžádání dalších údajů od žadatele 
(žadatelů) o registraci. Rozhodnutí musí být 
přijato v souladu s postupem podle 
článků 48 a 49.

1. Usoudí-li Agentura, že pro účely 
vyjasnění podezření uvedeného v článku 43a 
(1a) jsou nutné další údaje, včetně, ve 
vhodných případech, údajů nepožadovaných 
v přílohách V až VIII, musí vypracovat 
předlohu rozhodnutí s uvedením důvodů pro 
vyžádání dalších údajů od žadatele 
(žadatelů) o registraci. Rozhodnutí musí být 
přijato v souladu s postupem podle 
článků 48 a 49.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38.
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Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 828
Článek 44, odstavec 1

1. Usoudí-li příslušný orgán, že pro účely 
vyjasnění podezření uvedeného v článku 
43a bis (1) jsou nutné další údaje, včetně, ve 
vhodných případech, údajů 
nepožadovaných v přílohách V až VIII, 
musí vypracovat předlohu rozhodnutí 
s uvedením důvodů pro vyžádání dalších 
údajů od žadatele (žadatelů) o registraci. 
Rozhodnutí musí být přijato v souladu 
s postupem podle článků 48 a 49. 

1. Usoudí-li Agentura, že jsou nutné další 
údaje kromě souboru obsahujícího důležité 
údaje podle článku 9 a na návrh žadatele o 
registraci na testování, musí vypracovat 
předlohu rozhodnutí s uvedením důvodů a 
zahrnující analýzu rizika pro vyžádání 
dalších údajů od žadatele (žadatelů) o 
registraci. Rozhodnutí musí být přijato 
v souladu s postupem podle článků 48 a 49.

Or. it

Justification

The criteria for requesting further information should be risk-based. This amendment should 
be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 829
Článek 44, odstavec 2

2. Žadatel o registraci předloží požadované 
údaje Agentuře.

vypouští se

Or. fr

Justification

In the interests of greater efficiency, it seems important that there should be one single 
Community rolling plan, rather than a superposition of national rolling plans. Also, it falls to 
the Agency to implement this rolling plan, which should be sensitive to the concerns of the 
Member States. (Françoise Grossetête)
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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 830
Článek 44, odstavec 3

3. Bude vypracována předloha rozhodnutí 
požadující další údaje od žadatele 
(žadatelů) o registraci, a to do 12 měsíců od 
zveřejnění postupového plánu na 
internetových stránkách Agentury.

vypouští se

Or. fr

Justification

In the interests of greater efficiency, it seems important that there should be one single 
Community rolling plan, rather than a superposition of national rolling plans. Also, it falls to 
the Agency to implement this rolling plan, which should be sensitive to the concerns of the 
Member States. (Françoise Grossetête)

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 831
Článek 44, odstavec 3

3. Bude vypracována předloha rozhodnutí 
požadující další údaje od žadatele (žadatelů) 
o registraci, a to do 12 měsíců od zveřejnění
postupového plánu na internetových 
stránkách Agentury.

3. Bude vypracována předloha rozhodnutí 
požadující další údaje od žadatele (žadatelů) 
o registraci, a to do 12 měsíců od zveřejnění 
seznamu podle článku 43a(1b). Jakmile 
bude látka přidána na seznam podle článku 
43a(1a), započne běžet další 12měsíční 
lhůta týkající se této látky. 
Pokud Agentura nevypracuje předlohu 
rozhodnutí do 12 měsíců od zahrnutí látky 
na seznam podle článku 43a(1a), bude 
vyhodnocení považováno za ukončené.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38. To ensure a successful conclusion to the procedure, the 
Agency should be set a deadline for drawing up the draft decision.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 832
Článek 44, odstavec 4

4. Když příslušný orgán dokončí své 
hodnotící aktivity podle odstavce 1, 2 a 3, 
oznámí tuto skutečnost Agentuře do 12 
měsíců od počátku vyhodnocování látky. 
V případě překročení této lhůty bude 
vyhodnocení považováno za ukončené.

vypouští se

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38 and Article 44(3)(2).

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen

Pozměňovací návrh 833
Článek 44, odstavec 4

4. Když příslušný orgán dokončí své 
hodnotící aktivity podle odstavce 1, 2 a 3, 
oznámí tuto skutečnost Agentuře do 12 
měsíců od počátku vyhodnocování látky. 
V případě překročení této lhůty bude 
vyhodnocení považováno za ukončené.

4. Když Agentura dokončí své hodnotící 
aktivity podle odstavce 1, 2 a 3, oznámí tuto 
skutečnost žadateli (žadatelům) o registraci 
do 12 měsíců od počátku vyhodnocování 
látky. V případě překročení této lhůty bude 
vyhodnocení považováno za ukončené.

Or. it

Justification

This amendment aims at consistency with the others intended to concentrate the process in the 
hands of the Agency. This amendment should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation (Marcello Vernola & 
others).

This amendment follows on from the fact that competence lies with the Agency, not the 
Member State authority. (Werner Langen)

Pozměňovací návrh, který předložili Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Ria Oomen-
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Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, 
Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 834
Článek 44, odstavec 4

4. Když příslušný orgán dokončí své 
hodnotící aktivity podle odstavce 1, 2 a 3, 
oznámí tuto skutečnost Agentuře do 12 
měsíců od počátku vyhodnocování látky. 
V případě překročení této lhůty bude 
vyhodnocení považováno za ukončené.

4. Když Agentura dokončí své hodnotící 
aktivity podle odstavce 1, 2 a 3, oznámí tuto 
skutečnost členským státům do 12 měsíců 
od počátku vyhodnocování látky. V případě 
překročení této lhůty bude vyhodnocení 
považováno za ukončené.

Or. fr

Justification

In the interests of greater efficiency, it seems important that there should be one single 
Community rolling plan, rather than a superposition of national rolling plans. Also, it falls to 
the Agency to implement this rolling plan, which should be sensitive to the concerns of the 
Member States. (Françoise Grossetête)

Seeks to strengthen the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same time 
making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States. 

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment replaces amendments 43 of the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 835
Článek 45, odstavec 1

1. Příslušný orgán založí své vyhodnocení 
látky na jakémkoli předchozím vyhodnocení 
uvedeném v této Hlavě. Jakákoli předloha 
rozhodnutí požadující další údaje podle 
článku 44 může být odůvodněna pouze 
změnou okolností či získanými znalostmi.

1. Agentura či národní organizace 
pověřená vyhodnocením založí své 
vyhodnocení látky na jakémkoli předchozím 
vyhodnocení uvedeném v této Hlavě. 
Jakákoli předloha rozhodnutí požadující 
další údaje podle článku 44 může být 
odůvodněna pouze změnou okolností či 
získanými znalostmi.
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Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Pozměňovací návrh, který předložili Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, 
Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 

De Michelis a Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 836
Článek 45, odstavec 2

2. V zájmu harmonizovaného přístupu 
k žádostem o další údaje bude Agentura 
monitorovat předlohy rozhodnutí podle  
článku 44 a vypracuje kritéria a priority. Ve 
vhodných případech budou přijata 
implementační opatření v souladu 
s postupem uvedeným v článku 130(3).

vypouští se

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38. (Anja Weisgerber) 

Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority. (Werner Langen) 

The amendment is consistent with the amendments seeking to concentrate the process on the 
Agency and is linked to the other amendments to articles in Title VI: Evaluation of 
substances. (Marcello Vernola and others)
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Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 837
Článek 45, odstavec 2

2. V zájmu harmonizovaného přístupu 
k žádostem o další údaje bude Agentura 
monitorovat předlohy rozhodnutí podle  
článku 44 a vypracuje kritéria a priority. 
Ve vhodných případech budou přijata 
implementační opatření v souladu 
s postupem uvedeným v článku 130(3).

2. Ve vhodných případech budou přijata 
implementační opatření v souladu 
s postupem uvedeným v článku 130(3).

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi & 
others)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 838
Článek 46, odstavec 2

2. Po dokončení vyhodnocení látky 
příslušný orgán použije údaje získané 
z tohoto vyhodnocení pro účely článků 56(3) 
a 66(2) a předá získané údaje Komisi, 
Agentuře a ostatním členským státům. 
Příslušný orgán bude informovat Komisi,
Agenturu, žadatele o registraci a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech, pokud jde o to, zda či jak užívat 
získané údaje.

2. Po dokončení vyhodnocení látky 
Agentura zpřístupní členským státům údaje 
získané z tohoto vyhodnocení pro účely 
článků 56(3) a 66(2) a předá údaje Komisi. 
Agentura bude informovat Komisi, žadatele 
o registraci a členské státy o svých závěrech, 
pokud jde o to, zda či jak užívat získané 
údaje.

Or. de
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Justification

Linked to amendment to Article 38.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen

Pozměňovací návrh 839
Článek 46, odstavec 2

2. Po dokončení vyhodnocení látky 
příslušný orgán použije údaje získané
z tohoto vyhodnocení pro účely článků 
56(3) a 66(2) a předá získané údaje Komisi,
Agentuře a ostatním členským státům. 
Příslušný orgán bude informovat Komisi,
Agenturu, žadatele o registraci a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech, pokud jde o to, zda či jak užívat 
získané údaje.

2. Agentura bude informovat Komisi 
(vypouští se), žadatele o registraci a 
příslušné orgány členských států o svých 
závěrech, pokud jde o to, zda či jak užívat 
získané údaje pro účely uvedené v článcích 
56(3) a 66(2).

Or. it

Justification

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation (Marcello Vernola & 
others).

Information obtained from the evaluation should possibly be used for authorisation or 
restriction procedures. (Werner Langen)

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 840
Článek 46, odstavec 2

2. Po dokončení vyhodnocení látky
příslušný orgán použije údaje získané 
z tohoto vyhodnocení pro účely článků 56(3) 
a 66(2) a předá získané údaje Komisi,
Agentuře a ostatním členským státům. 

2. Po dokončení vyhodnocení látky
Agentura použije údaje získané z tohoto 
vyhodnocení pro účely článků 56(3) a 66(2) 
a předá získané údaje Komisi a členským 
státům. Agentura bude informovat Komisi, 
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Příslušný orgán bude informovat Komisi,
Agenturu, žadatele o registraci a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech, pokud jde o to, zda či jak užívat 
získané údaje.

žadatele o registraci a členské státy o svých 
závěrech, pokud jde o to, zda či jak užívat 
získané údaje.

Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 841
Článek 46, odstavec 2

2. Po dokončení vyhodnocení látky 
příslušný orgán použije údaje získané 
z tohoto vyhodnocení pro účely článků 
56(3) a 66(2) a předá získané údaje Komisi, 
Agentuře a ostatním členským státům. 
Příslušný orgán bude informovat Komisi,
Agenturu, žadatele o registraci a příslušné 
orgány ostatních členských států o svých 
závěrech, pokud jde o to, zda či jak užívat 
získané údaje.

2. Agentura bude informovat Komisi, 
žadatele o registraci a příslušné orgány 
ostatních členských států o svých závěrech, 
pokud jde o to, zda či jak užívat získané 
údaje pro účely článků 56(3) a 66(2).

Or. de

Justification

The information obtained from the evaluation should possibly be used for authorisation or 
restriction procedures.
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Pozměňovací návrh, který předložil Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 842
Článek 46 a (nový)

1. Agentura přezkoumá údaje předložené 
v důsledku aplikace článku 43a za účelem 
ověření, že předložené údaje odpovídají 
požadavku platnému pro příslušnou 
kombinaci kritérií v Příloze IC.
2. Na základě přezkumu provedeného podle 
odstavce 1 může Agentura vyhotovit 
předlohu rozhodnutí požadující, aby žadatel 
(žadatelé) o registraci předložil(i) veškeré 
informace nutné k tomu, aby registrace 
byla uvedena (byly uvedeny) do souladu 
s příslušnými požadavky na informace 
v rámci specifikovaného období.
3. Agentura bude informovat Komisi, 
členské státy a žadatele o registraci o svých 
závěrech, pokud bude doporučovat zahájit 
vyhodnocování látky nebo řízení rizik 
Společenství. 

Or. en

Justification

The Agency should perform a completeness and compliance check in order to verify that the 
registrant has satisfied all obligations resulting from the application of Article 43a. It should 
also be possible, on the basis of information already available, to proceed immediately to a 
recommendation for the initiation of substance evaluation or Community risk management 
measures.

Pozměňovací návrh, který předložili Dan Jørgensen, Åsa Westlund a Riitta Myller

Pozměňovací návrh 843
Článek 47, úvodní část

Na izolované meziprodukty na daném místě 
se nevztahuje dokumentace ani vyhodnocení 
látky. Kde však lze prokázat nebezpečí 
rovnající se úrovni závažnosti vzniklé 
z užívání látek, které mají být zahrnuty do 
Přílohy XIII v článku 54, vzniklé z užívání 
izolovaného meziproduktu na daném místě, 

Na izolované meziprodukty na daném místě 
se nevztahuje dokumentace ani vyhodnocení 
látky. Kde však příslušný orgán členského 
státu může předložit důkaz osvědčující 
existenci neadekvátně kontrolovaného 
rizika vzniklého z užívání izolovaného 
meziproduktu na daném místě, příslušný 
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příslušný orgán členského státu, na jehož 
území se dané místo nachází, může:

orgán členského státu, na jehož území se 
dané místo nachází, může:

Or. en

Justification

The Commission text requires a very high burden of evidence on a Member State before they 
are allowed to ask for more information on the safety of intermediates; this amendment 
reduces this burden.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 844
Článek 47, úvodní část

Na izolované meziprodukty na daném místě 
se nevztahuje dokumentace ani 
vyhodnocení látky. Kde však lze prokázat 
nebezpečí rovnající se úrovni závažnosti 
vzniklé z užívání látek, které mají být 
zahrnuty do Přílohy XIII v článku 54, 
vzniklé z užívání izolovaného meziproduktu 
na daném místě, příslušný orgán členského 
státu, na jehož území se dané místo 
nachází, může:

Pokud jde o meziprodukty, Agentura a 
příslušný orgán členského státu, v němž se 
dané místo nachází, může požádat o údaje, 
které se nacházejí v podnicích v souladu 
s článkem 16. Agentura může tyto údaje 
vyhodnotit v souladu s článkem 40.

Or. de

Justification

The Agency and Member States' competent authorities should have the possibility of verifying 
intermediates, too.

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 845
Článek 47, úvodní část

Na izolované meziprodukty na daném místě 
se nevztahuje dokumentace ani vyhodnocení 
látky. Kde však lze prokázat nebezpečí 
rovnající se úrovni závažnosti vzniklé 
z užívání látek, které mají být zahrnuty do 
Přílohy XIII v článku 54, vzniklé z užívání 

Na izolované meziprodukty na daném místě 
se nevztahuje dokumentace ani vyhodnocení 
látky. Avšak pro meziprodukty, které 
splňují kritéria stanovená v článku 54, 
příslušný orgán musí:
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izolovaného meziproduktu na daném místě, 
příslušný orgán členského státu, na jehož 
území se dané místo nachází, může:

Or. en

Justification

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 846
Článek 47, úvodní část

Na izolované meziprodukty na daném místě 
se nevztahuje dokumentace ani vyhodnocení 
látky. Kde však lze prokázat nebezpečí 
rovnající se úrovni závažnosti vzniklé 
z užívání látek, které mají být zahrnuty do 
Přílohy XIII v článku 54, vzniklé z užívání 
izolovaného meziproduktu na daném místě,
příslušný orgán členského státu, na jehož 
území se dané místo nachází, může: 

Na izolované meziprodukty na daném místě 
se nevztahuje dokumentace ani vyhodnocení 
látky. Kde však lze prokázat nebezpečí 
rovnající se úrovni závažnosti vzniklé 
z užívání látek, které mají být zahrnuty do 
Přílohy XIII v článku 54, vzniklé z užívání 
izolovaných meziproduktů na daném místě,  
Agentura může: 

Or. it

Justification

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 847
Článek 47, písm. (a)

(a) požádat, aby žadatel o registraci 
předložil další údaje přímo se týkající 
identifikovaného nebezpečí. K této žádosti 

vypouští se
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bude přiloženo písemné odůvodnění;

Or. de

Justification

See justification to amendment by Werner Langen to Article 47, introductory part.

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 848
Článek 47, písm. (a)

(a) požádat, aby žadatel o registraci předložil 
další údaje přímo se týkající 
identifikovaného nebezpečí. K této žádosti 
bude přiloženo písemné odůvodnění;

(a) požádat, aby žadatel o registraci předložil 
další údaje, zvláště se týkající dostupnosti 
alternativ a náhradního plánu;

Or. en

Justification

See justification to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 849
Článek 47, písm. (b)

(b) přezkoumat veškeré předložené údaje a 
v případě nutnosti učinit veškerá příslušná 
opatření na snížení nebezpečí týkající se 
nebezpečí identifikovaného ve vztahu 
k příslušnému místu.

vypouští se

Or. de

Justification

See justification to amendment by Werner Langen to Article 47, introductory part.
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Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 850
Článek 47, písm. (b)

(b) přezkoumat veškeré předložené údaje a 
v případě nutnosti učinit veškerá příslušná 
opatření na snížení nebezpečí týkající se 
nebezpečí identifikovaného ve vztahu 
k příslušnému místu.

(b) přezkoumat veškeré předložené údaje a 
v případě nutnosti učinit veškerá příslušná 
opatření na snížení nebezpečí, zvláště pokud 
jsou k dispozici bezpečnější alternativy.

Or. en

Justification

See justification to the amendment of Carl Schlyter and others on Article 47, introductory 
part.

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 851
Článek 47, odstavec 2

Postup stanovený v prvním odstavci může 
použít pouze příslušný orgán v něm 
uvedený.

vypouští se

Or. de

Justification

See justifications to amendment by Carl Schlyter and others to Article 47, introductory part.

Pozměňovací návrh, který předložili Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 852
Článek 48, odstavec 1

1. Příslušný orgán sdělí veškeré předlohy 
rozhodnutí podle článků 39, 40 nebo 44 
dotyčnému žadateli (dotyčným žadatelům) o 
registraci či následnému uživateli 
(následným uživatelům) a bude je 

1. Agentura sdělí veškeré předlohy 
rozhodnutí podle článků 40, 43 a bis nebo 
44 dotyčnému žadateli (dotyčným 
žadatelům) o registraci či následnému 
uživateli (následným uživatelům) a bude je 
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informovat o jejich právu na komentář do 30 
dnů od obdržení. Příslušný orgán vezme 
veškeré obdržené připomínky v úvahu a 
může v souladu s tím změnit předlohu 
rozhodnutí.

informovat o jejich právu na komentář do 30 
dnů od obdržení. Agentura vezme veškeré 
obdržené připomínky v úvahu a může 
v souladu s tím změnit předlohu rozhodnutí.

Or. de

Justification

Often, manufacture or import is stopped only temporarily, e.g. in special business-related 
circumstances or because of construction work, etc. This must be possible without automatic 
loss of validity for registrations. (Werner Langen)

To simplify matters and concentrate the process, the Agency should deal with evaluation tasks 
and have sole decision-taking power on all aspects of evaluation. On the basis of the 
amendment to Article 43a, only in cases where the manufacturer has definitively ceased 
operating should it be considered warranted for a registration to become invalid. There are a 
number of instances where manufacture has stopped only temporarily, e.g. because of 
economic problems or difficulties in establishing facilities, and a registration should not 
become invalid. That should be made clear in the text. This amendment is linked to the other 
amendments to articles in Title VI: Evaluation of substances. (Marcello Vernola)

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 853
Článek 48, odstavec 2

2. Pokud žadatel o registraci přestal vyrábět 
či dovážet látku, bude o této skutečnosti 
informovat příslušný orgán, v důsledku 
čehož jeho registrace již nebude platná, a 
nebude možno požadovat žádné další údaje 
ohledně této látky, pokud nepodá novou 
žádost o registraci.

2. Pokud žadatel o registraci přestal vyrábět 
či dovážet látku, bude o této skutečnosti 
informovat Agenturu, v důsledku čehož 
budou závazky vyplývající z registrace 
pozastaveny a během tohoto období nebude 
možno požadovat další údaje ohledně této 
látky. Pokud žadatel o registraci definitivně 
přestane vyrábět či dovážet látku, jeho 
registrace již nebude platná po uplynutí 
jednoho roku, pokud nepostoupí svá práva 
vyplývající z registrace třetí straně. 

Or. de

Justification

Often, manufacture or import is stopped only temporarily, e.g. in special business-related 
circumstances or because of construction work, etc. This must be possible without automatic 
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loss of validity for registrations.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 854
Článek 48, odstavec 2

2. Pokud žadatel o registraci přestal vyrábět 
či dovážet látku, bude o této skutečnosti 
informovat příslušný orgán, v důsledku 
čehož jeho registrace již nebude platná, a 
nebude možno požadovat žádné další údaje 
ohledně této látky, pokud nepodá novou 
žádost o registraci. 

2. Pokud žadatel o registraci úplně přestal 
vyrábět či dovážet látku, bude o této 
skutečnosti informovat Agenturu, 
v důsledku čehož již jeho registrace nebude 
platná a nebude možno požadovat další 
údaje ohledně této látky, pokud nepodá 
novou žádost o registraci. 

Or. it

Justification

In the interests of simplification and concentration of the process, the Agency should be 
responsible for the evaluation process and should have sole powers of decision over all 
aspects of evaluation. On the basis of the amendment tabled to Article 43a, only in cases 
where a manufacturer has ceased activity for good may a registration legitimately be deemed 
to have lapsed. There are cases where manufacturing is only temporarily inoperative, by 
reason of financial problems, installation difficulties, etc, and where there is no reason for the 
registration to be considered invalid. This needs clarifying in the text. This amendment should 
be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 855
Článek 48, odstavec 3

3. Žadatel o registraci může přestat vyrábět 
či dovážet látku po obdržení předlohy 
rozhodnutí. V takových případech bude o 
této skutečnosti informovat příslušný 
orgán, v důsledku čehož jeho registrace již 
nebude platná, a nebude možno požadovat 
žádné další údaje ohledně této látky, pokud 
nepodá novou žádost o registraci.

3. Odstavec 1 rovněž platí, pokud žadatel o 
registraci přestane vyrábět či dovážet látku 
po obdržení předlohy rozhodnutí.
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Or. de

Justification

Often, manufacture or import is stopped only temporarily, e.g. in special business-related 
circumstances or because of construction work, etc. This must be possible without automatic 
loss of validity for registrations.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 856
Článek 48, odstavec 3

3. Žadatel o registraci může přestat vyrábět 
či dovážet látku po obdržení předlohy 
rozhodnutí. V takových případech bude o 
této skutečnosti informovat příslušný orgán, 
v důsledku čehož jeho registrace již nebude 
platná, a nebude možno požadovat žádné 
další údaje ohledně této látky, pokud nepodá 
novou žádost o registraci. 

3. Žadatel o registraci může úplně přestat 
vyrábět či dovážet látku po obdržení 
předlohy rozhodnutí. V takových případech 
bude o této skutečnosti informovat 
Agenturu, v důsledku čehož již jeho 
registrace nebude platná, a nebude možno 
požadovat další údaje ohledně této látky, 
pokud nepodá novou žádost o registraci. 

Or. it

Justification

In the interests of simplification and concentration of the process, the Agency should be 
responsible for the evaluation process and should have sole powers of decision over all 
aspects  of evaluation. On the basis of the amendment tabled to Article 43a, only in cases 
where a manufacturer has ceased activity for good may a registration legitimately be deemed 
to have lapsed. There are cases where manufacturing is only temporarily inoperative, by 
reason of financial problems, installation difficulties, etc, and in which there is no reason for 
the registration to be considered invalid. This needs clarifying in the text. This amendment 
should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, 
Substance Evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 857
Článek 48, odstavec 3 a (nový)

3a. Ustanovení odstavců 1 až 3 platí 
v souladu s tím v případě předloh 
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rozhodnutí ze strany Agentury podle 
článku 44.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 858
Článek 49, odstavec 1

1. Příslušný orgán členského státu oznámí 
svou předlohu rozhodnutí v souladu 
s článkem 39, 40 nebo 44 Agentuře, spolu 
s veškerými připomínkami ze strany 
žadatele o registraci či následného 
uživatele, a uvede, jak byly tyto připomínky 
vzaty v úvahu. Agentura dá tuto předlohu 
rozhodnutí k dispozici spolu 
s připomínkami příslušným orgánům 
ostatních členských států.

1. Agentura oznámí svou předlohu 
rozhodnutí na základě článků 39, 40, 41, 
43, 43a a 44 příslušným orgánům ostatních 
členských států.

Or. it

Justification

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency and the need for consistency with the 
amendment tabled to Article 43a. The present amendment should be taken in conjunction with 
the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložili Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris 
Davies

Pozměňovací návrh 859
Článek 49, odstavec 1

1. Příslušný orgán členského státu oznámí 
svou předlohu rozhodnutí v souladu
s článkem 39, 40 nebo 44 Agentuře, spolu 

1. Agentura dá svou předlohu rozhodnutí 
k dispozici nebo předlohu rozhodnutí 
vypracovanou zpravodajskou organizací 
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s veškerými připomínkami ze strany 
žadatele o registraci či následného 
uživatele, a uvede, jak byly tyto připomínky 
vzaty v úvahu. Agentura dá tuto předlohu 
rozhodnutí k dispozici spolu 
s připomínkami příslušným orgánům 
ostatních členských států.

v členském státě v souladu s článkem 39, 40 
nebo 44, spolu s veškerými připomínkami 
akcionářů, Evropského centra pro validaci 
alternativních metod (the European Centre 
for the Validation of Alternative Methods -
ECVAM) a žadatele o registraci či 
následného uživatele, a upřesní členským 
státům, jak byly tyto připomínky vzaty 
v úvahu.

Or. en

Justification

Modified version of the new amendment on Article 49 (paragraphs 1-4) introduced by various 
authors with a change in the first paragraph (see underlined).

The circulation of comments should include comments from other stakeholders and ECVAM. 
(Caroline Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 39 (1a), Article 39 (1b) and Article 39 (2). Any comments 
received in accordance with Article 39, paragraphs 1a and 1b, should be submitted together 
with the comments from the registrant or downstream user for examination by the Agency and 
the competent authorities of the other Member States. (Chris Davies) 

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 860
Článek 49, odstavec 1

1. Příslušný orgán členského státu oznámí 
svou předlohu rozhodnutí v souladu s 
článkem 39, 40 nebo 44 Agentuře, spolu 
s veškerými připomínkami ze strany 
žadatele o registraci či následného 
uživatele, a uvede, jak byly tyto připomínky 
vzaty v úvahu. Agentura dá tuto předlohu 
rozhodnutí k dispozici spolu 
s připomínkami příslušným orgánům 
ostatních členských států.

1. Agentura dá své předlohy rozhodnutí
k dispozici, spolu s připomínkami, ve smyslu 
článků 40, 41, 43, 43a bis a 44 příslušným 
orgánům ostatních členských států.

Or. de

Justification

Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority.
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Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 861
Článek 49, odstavec 1

1. Příslušný orgán členského státu oznámí 
svou předlohu rozhodnutí v souladu s 
článkem 39, 40 nebo 44 Agentuře, spolu 
s veškerými připomínkami ze strany 
žadatele o registraci či následného 
uživatele, a uvede, jak byly tyto připomínky 
vzaty v úvahu. Agentura dá tuto předlohu 
rozhodnutí k dispozici spolu 
s připomínkami příslušným orgánům 
ostatních členských států.

1. Agentura dá svou předlohu rozhodnutí 
k dispozici nebo předlohu rozhodnutí 
vypracovanou zpravodajskou organizací 
v členském státě v souladu s článkem 39, 40 
nebo 44, spolu s veškerými připomínkami 
žadatele o registraci či následného 
uživatele, a upřesní členským státům, jak 
byly tyto připomínky vzaty v úvahu.

Or. en

Justification

Seeks to strengthen the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same time 
making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. 

In particular, this amendment covers amendments 48 and 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

As part of a harmonised procedure, and in order to avoid any disparities, examination of the 
testing proposals and of the dossiers should be managed by the Agency, which will be able to 
draw on a European network of evaluation agencies and institutes. (Françoise Grossetête) 

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 862
Článek 49, odstavec 2

2. Do 30 dnů od oběhu mohou příslušné 
orgány ostatních členských států navrhnout 
pozměňovací návrhy k předloze rozhodnutí 
Agentuře, kopii obdrží příslušný orgán. 

2. Do 30 dnů od oběhu mohou členské státy 
navrhnout pozměňovací návrhy k předloze 
rozhodnutí Agentuře.



AM\565933CS.doc 75/1 PE 357.821v01-00
Externí překlad

CS

Agentura může navrhnout pozměňovací 
návrhy k předloze rozhodnutí v téže lhůtě, 
kopii obdrží příslušný orgán.

Or. en

Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 863
Článek 49, odstavec 2

2. Do 30 dnů od oběhu mohou příslušné 
orgány ostatních členských států navrhnout 
pozměňovací návrhy k předloze rozhodnutí 
Agentuře, kopii obdrží příslušný orgán. 
Agentura může navrhnout pozměňovací 
návrhy k předloze rozhodnutí v téže lhůtě, 
kopii obdrží příslušný orgán.

2. Do 30 dnů od oběhu mohou příslušné 
orgány ostatních členských států navrhnout 
pozměňovací návrhy k předloze rozhodnutí 
Agentuře. 

Or. de

Justification

See justification for amendment to Article 49(1).

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún a Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 864
Článek 49, odstavec 2

2. Do 30 dnů od oběhu mohou příslušné 
orgány ostatních členských států navrhnout 
pozměňovací návrhy k předloze rozhodnutí 
Agentuře, kopii obdrží příslušný orgán. 
Agentura může navrhnout pozměňovací 
návrhy k předloze rozhodnutí v téže lhůtě, 
kopii obdrží příslušný orgán.

2. Do 30 dnů od oběhu mohou příslušné 
orgány ostatních členských států navrhnout 
pozměňovací návrhy k předloze rozhodnutí 
Agentuře.

Or. it



PE 357.821v01-00 76/86 AM\565933CS.doc
Externí překlad

CS

Justification

See justification to amendment to Article 49, paragraph 1.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 865
Článek 49, odstavec 3

3. Pokud Agentura neobdrží žádné návrhy 
ani sama neučiní žádný návrh do 30 dnů, 
učiní rozhodnutí ve verzi uvedené 
v odstavci 1.

3. Pokud Agentura neobdrží žádné návrhy 
do 30 dnů, učiní rozhodnutí ve verzi 
uvedené v odstavci 1. 

Or. en

Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer a Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 866
Článek 49, odstavec 4

4. Pokud Agentura obdrží návrh na 
pozměňovací návrh, může změnit předlohu 
rozhodnutí. Agentura postoupí předlohu 
rozhodnutí, spolu s veškerými navrženými 
pozměňovacími návrhy, Výboru pro členské 
státy do 15 dnů od konce 30denní lhůty 
uvedené v odstavci 2. Agentura učiní totéž, 
pokud učinila návrh na pozměňovací návrh 
v souladu s odstavcem 2.

4. Pokud Agentura obdrží návrh na 
pozměňovací návrh, může změnit předlohu 
rozhodnutí. Agentura postoupí předlohu 
rozhodnutí, spolu s veškerými navrženými 
pozměňovacími návrhy, Výboru pro členské 
státy do 15 dnů od konce 30denní lhůty 
uvedené v odstavci 2. (vypouští se)

Or. fr

Justification

See justification of amendment to Article 49, paragraph 1.
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Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 867
Článek 44, odstavec 4

4. Pokud Agentura obdrží návrh na 
pozměňovací návrh, může změnit předlohu 
rozhodnutí. Agentura postoupí předlohu
rozhodnutí, spolu s veškerými navrženými 
pozměňovacími návrhy, Výboru pro členské 
státy do 15 dnů od konce 30denní lhůty 
uvedené v odstavci 2. Agentura učiní totéž, 
pokud učinila návrh na pozměňovací návrh 
v souladu s odstavcem 2.

4. Pokud Agentura obdrží návrh na 
pozměňovací návrh, může změnit předlohu 
rozhodnutí. Agentura návrh zváží a učiní 
rozhodnutí do 15 dnů od konce 30denní 
lhůty uvedené v odstavci 2. 

Or. de

Justification

Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 868
Článek 49, odstavec 4

4. Pokud Agentura obdrží návrh na 
pozměňovací návrh, může změnit předlohu 
rozhodnutí. Agentura postoupí předlohu
rozhodnutí, spolu s veškerými navrženými 
pozměňovacími návrhy, Výboru pro členské 
státy do 15 dnů od konce 30denní lhůty 
uvedené v odstavci 2. Agentura učiní totéž, 
pokud učinila návrh na pozměňovací návrh 
v souladu s odstavcem 2.

4. Pokud Agentura obdrží návrh na 
pozměňovací návrh, přezkoumá návrh a 
může učinit rozhodnutí do 15 dnů od konce 
30denní lhůty uvedené v odstavci 2.

Or. it

Justification

In the interests of simplification and acceleration of procedures, the Agency should have sole 
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powers of decision. Involvement of the Member State Committee and, in particular, a possible 
unanimity requirement could risk blocking the system. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen

Pozměňovací návrh 869
Článek 49, odstavec 5

5. Agentura neprodleně sdělí jakýkoli 
návrh na pozměňovací návrh všem 
dotyčným žadatelům o registraci či 
následným uživatelům a umožní jim vznést 
připomínky do 30 dnů. Výbor pro členské 
státy vezme všechny obdržené připomínky 
v úvahu.

vypouští se

Or. it

Justification

In the interests of simplification and acceleration of procedures, the Agency should have sole 
powers of decision. Involvement of the Member State Committee and, in particular, a possible 
unanimity requirement could risk blocking the system. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation. This amendment should be taken in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation (Marcello Vernola & others).

See justification to the amendment by Werner Langen to Article 49, paragraph 1.

Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 870
Článek 49, odstavec 5

5. Agentura neprodleně sdělí jakýkoli návrh 
na pozměňovací návrh všem dotyčným 
žadatelům o registraci či následným 
uživatelům a umožní jim vznést připomínky 
do 30 dnů. Výbor pro členské státy vezme 
všechny obdržené připomínky 
v úvahu.

5. Agentura neprodleně sdělí jakýkoli návrh 
na pozměňovací návrh všem dotyčným 
žadatelům o registraci či následným 
uživatelům a umožní jim vznést připomínky 
do 30 dnů. (vypouští se)
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Or. fr

Justification

See justification to the amendment to Article 49, paragraph 1

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 871
Článek 49, odstavec 6

6. Jestliže do 60 dnů od postoupení Výbor 
pro členské státy dosáhne jednomyslné 
shody ohledně předlohy rozhodnutí, 
Agentura učiní v souladu s tím rozhodnutí.

vypouští se

Jestliže Výbor pro členské státy nedosáhne 
jednomyslné shody, přijme názor v souladu 
s článkem 81(8) do 60 dnů od postoupení. 
Agentura předá tento názor Komisi. 

Or. it

Justification

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen + Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 872
Článek 49, odstavec 7

7. Do 60 dnů od obdržení názoru vyhotoví 
Komise předlohu rozhodnutí, které má být 
učiněno v souladu s postupem uvedeným 
v článku 130(2).

vypouští se

Or. it

Justification

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.
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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 873
Článek 49, odstavec 8

8. V souladu s články 87, 88 a 89 je možno 
podat odvolání proti rozhodnutím Agentury 
podle odstavce 3 a 6.

vypouští se

Or. fr

Justification

See justification to the amendments to Article 49, paragraph 1 and Article 49, paragraph 5.

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 874
Článek 49, odstavec 8

8. V souladu s články 87, 88 a 89 je možno 
podat odvolání proti rozhodnutím Agentury
podle odstavce 3 a 6.

8. V souladu s články 87, 88 a 89 je možno 
podat odvolání proti rozhodnutím Agentury
(vypouští se).

Or. it

Justification

Appeals pursuant to Articles 87 to 89 should not be confined to decisions under particular 
paragraphs, but should be admissible in all cases. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 875
Článek 49 a (nový)

čl. 49a
Přijetí rozhodnutí týkajících se 

vyhodnocení ze strany Agentury 
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Agentura předloží své předlohy rozhodnutí 
podle článků 44 Výboru pro členské státy 
s vysvětlením, jak vzala v úvahu veškeré 
poznámky ze strany žadatele o registraci či 
následného uživatele. Ustanovení článku 
49(6) až (8) platí pro tento článek.

Or. de

Justification

Linked to amendment to Article 38.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 876
Článek 50, hlava

Sdílení nákladů na testy na obratlovcích bez 
dohody mezi žadateli o registraci.

Sdílení nákladů na testy na zvířatech a na 
testy bez pokusných zvírat bez dohody mezi 

žadateli o registraci.

Or. en

Justification

Part of the OSOR proposal.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 877
Článek 50, odstavec 1

1. Pokud žadatel o registraci či následný 
uživatel provede test jménem ostatních, 
budou všichni rovným dílem sdílet náklady 
na takovou studii.

1. Pokud v souladu s článkem 39 několik 
žadatelů o registraci a/nebo následných 
uživatelů téže látky předložilo návrhy na 
testování, příslušný hodnotící orgán jim 
poskytne příležitost dosáhnout shody do 30 
dnů o tom, kdo provede a předloží studii.
Pokud žadatel o registraci či následný 
uživatel provede studii jménem ostatních 
dotyčných osob, budou všichni rovným 
dílem sdílet náklady na takovou studii. 

Or. en
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Justification

A process to reach an agreement on who will carry out and submit the study should be 
provided for. This is conform the provisions of Point 41 (1) of the Commission's Consultation 
Document. The changes proposed in the second sentence are a drafting improvement.

Pozměňovací návrh, který předložili Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 878
Článek 50, odstavec 1

1. Pokud žadatel o registraci či následný 
uživatel provede test jménem ostatních, 
budou všichni rovným dílem sdílet náklady 
na takovou studii.

1. Pokud žadatel o registraci či následný 
uživatel provede test jménem ostatních, 
budou všichni sdílet náklady na takovou 
studii (vypouští se). 
Agentura stanoví kritéria pro sdílení 
nákladů na základě transparentnosti a 
poměrnosti.

Or. it

Justification

If proportionate costs are to be determined, the Agency must establish fair criteria. This 
amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the articles of 
Title VI, Substance Evaluation (Alessandro Foglietta and others).

If proportionate costs are to be determined, the Agency must establish fair criteria.  (Marcello 
Vernola and others).

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 879
Článek 50, odstavec 1 a (nový)

1a. Pokud není dosaženo takové dohody a 
studie zahrnuje testy na obratlovcích, určí 
příslušný hodnotící orgán jednoho 
z žadatelů o registraci nebo následného 
uživatele, aby provedl studii. Žadatel o 
registraci či následný uživatel, který studii 
provedl, dá k dispozici příslušnému 
hodnotícímu orgánu studii a důkaz o 
nákladech na tuto studii. Příslušný 
hodnotící orgán dá k dispozici ostatním 
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žadatelům o registraci a/nebo následným 
uživatelům kopii dotyčné studie po obdržení 
důkazu, že ostatní žadatelé o registraci 
a/nebo následní uživatelé zaplatili žadateli 
o registraci či následnému uživateli, který 
provedl studii, stejný podíl nákladů, které 
prokázal žadatel o registraci či následný 
uživatel, který provedl studii.

Or. en

Justification

Conform Article 28, paragraph 3 (as amended), provisions should be included in case no 
agreement as referred to in paragraph 1 can be reached and the study involves tests on 
vertebrate animals, in order to ensure compliance with the obligation to share data from 
animal tests and to prevent duplicate testing. This is also conform the provisions of Point 41 
(3) of the Commission's Consultation Document.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 880
Článek 50, odstavec 1 b (nový)

1b. Pokud kterýkoli z ostatních žadatelů o 
registraci a/nebo následných uživatelů 
neuhradí svůj podíl na nákladech, nebudou 
moci zaregistrovat svou látku.

Or. en

Justification

Linked to Amendments of Recital 39a, Article 25 (5a), Article 28 (1c) and Article 28 (3a). In 
order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent 
duplicate testing, the other registrants and/or downstream users must not be allowed not to 
pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal tests.

Pozměňovací návrh, který předložili Carl Schlyter, Caroline Lucas a Hiltrud Breyer

Pozměňovací návrh 881
Článek 51

Povinnost pro členské státy podávat zprávy 
Agentuře 

Zveřejnění informací o vyhodnoceních 
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Do 28. února každého roku každý členský 
stát podá zprávu Agentuře o učiněném 
pokroku během předchozího kalendářního 
roku ohledně splnění závazků přidajících na 
příslušné orgány v rámci tohoto státu ve 
vztahu k přezkoumání návrhů na testování. 
Agentura neprodleně zveřejní tyto 
informace na svých internetových 
stránkách.

Do 28. února každého roku Agentura 
zveřejní na svých internetových stránkách 
zprávu o pokroku učiněném během 
předchozího kalendářního roku ohledně 
splnění závazků přidajících na Agenturu ve 
vztahu k přezkoumání návrhů na testování, 
vyhodnocení dokumentace a vyhodnocení 
látky. 

V případě, že členský stát provedl 
vyhodnocení sám, zveřejní rovněž zprávu o 
vyhodnocení do 28. února každého roku.

Or. en

Justification

Linked to the amendments increasing the role of the agency in evaluation. 

The information requirements of the agency should go hand in hand with the suggested 
increase in its role in evaluation. If the agency gets the lead responsibility for dossier and 
substance evaluation, it should also include information about these in its annual report. 

The addition at the end is linked to the amendment of article 43 a bis indent 6a by the same 
authors to also establish a reporting obligation by Member States if they carry out 
evaluations.

Pozměňovací návrh, který předložili Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 

Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 882
Článek 51

Povinnost pro členské státy podávat zprávy 
Agentuře

Zveřejnění informací o vyhodnocení

Do 28. února každého roku každý členský 
stát podá zprávu Agentuře o učiněném 
pokroku během předchozího kalendářního 
roku ohledně splnění závazků přidajících na 
příslušné orgány v rámci tohoto státu ve 
vztahu k přezkoumání návrhů na testování. 
Agentura neprodleně zveřejní tyto 
informace na svých internetových 
stránkách.

Do 28. února každého roku Agentura 
zveřejní na svých internetových stránkách 
zprávu o pokroku učiněném během 
předchozího kalendářního roku ohledně 
splnění závazků přidajících na Agenturu ve 
vztahu k přezkoumání návrhů na testování. 
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Or. en

Justification

Seeks at strengthening the Agency's role in the evaluation of chemicals, while at the same 
time making the best possible use of the available resources, and especially of the expertise 
resources already present in the Member States.

Linked to the amendments tabled on Title VI by the same authors. This package of 
amendments will replace amendments 34 to 36 and 38 to 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi & others)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Pozměňovací návrh, který předložili Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis a Miroslav 

Mikolášik

Pozměňovací návrh 883
Článek 51

Povinnost pro členské státy podávat zprávy 
Agentuře

Povinnost Agentury poskytnout zprávu o 
pokroku 

Do 28. února každého roku každý členský 
stát podá zprávu Agentuře o učiněném 
pokroku během předchozího kalendářního 
roku ohledně splnění závazků připadajících 
na příslušné orgány v rámci tohoto státu ve 
vztahu k přezkoumání návrhů na testování. 
Agentura neprodleně zveřejní tyto informace 
na svých internetových stránkách.

Do 28. února každého roku  podá Agentura 
zprávu Komisi o učiněném pokroku během 
předchozího kalendářního roku ohledně 
splněných svých závazků (vypouští se) ve 
vztahu k přezkoumání návrhů na testování. 
Agentura neprodleně zveřejní tyto informace 
na svých internetových stránkách.

Or. it

Justification

This amendment follows from the decision that the entire management of the evaluation 
process should be in the hands of the Agency. It should be taken in conjunction with the other 
amendments tabled to the articles of Title VI, Substance Evaluation.

Pozměňovací návrh, který předložil Werner Langen

Pozměňovací návrh 884
Článek 51
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Do 28. února každého roku každý členský 
stát podá zprávu Agentuře o učiněném 
pokroku během předchozího kalendářního 
roku ohledně splnění závazků připadajících 
na příslušné orgány v rámci tohoto státu ve 
vztahu k přezkoumání návrhů na testování. 
Agentura neprodleně zveřejní tyto informace 
na svých internetových stránkách.

Do 28. února každého roku podá Agentura 
zprávu o učiněném pokroku během 
předchozího kalendářního roku ohledně 
splněních svých závazků ve vztahu 
k přezkoumání návrhů na testování. 
Agentura neprodleně zveřejní tyto informace 
na svých internetových stránkách.

Or. de

Justification

Amendment following on from the fact that competence lies with the Agency, not the Member 
State authority.


