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

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 740
Člen 37, odstavek -1 (novo)

Področje uporabe tega naslova se omeji na 
snovi, za katere je po naslovu II zahtevana 
registracija.

Or. it

Obrazložitev

Postopek vrednotenja temelji na informacijah, pridobljenih z registracijo (glej na primer člen 
44, ki določa postopek za zahtevanje dodatnih informacij in tako jasno velja le za 
registracijske zavezance, medtem ko navaja, da naslov o vrednotenju velja le za snovi, za 
katere je zahtevana registracija). Nesmiselno je vrednotiti snovi, ki jih ni treba registrirati. Ta 
predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 741
Člen 37

Polimeri so izvzeti iz vrednotenja v skladu s 
tem naslovom.

Polimeri in snovi v postopnem uvajanju, ki 
so v postopku predregistracije v skladu s 
členoma 26a in 26b, so izvzeti iz 
vrednotenja v skladu s tem naslovom.

Or. de

Obrazložitev

Vrednotenje snovi v postopnem uvajanju ločeno ureja postopek predregistracije. Vseeno bodo 
te snovi ovrednotene, ko bodo registrirane.

Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis in Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 742
Člen 37

Polimeri so izvzeti iz vrednotenja v skladu s 
tem naslovom.

Polimeri in snovi, izvzete iz registracije, so 
izvzeti iz vrednotenja v skladu s tem 
naslovom.

Or. en

Obrazložitev

Pojasni besedilo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 743
Člen 37

Polimeri so izvzeti iz vrednotenja v skladu s 
tem naslovom.

Polimeri so izvzeti iz vrednotenja. 

Or. it

Obrazložitev

Polimere je treba popolnoma izvzeti iz REACH in zanje zahtevati posebno uredbo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
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Schlyter + Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, 
Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 

De Michelis, Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 744
Vzporedni predlog spremembe

Pristojni organ Agencija
(Ta predlog spremembe se uporablja v 
celotnem besedilu naslova VI (Vrednotenje 
snovi). Sprejetje predloga spremembe 
zahteva ustrezne popravke v celotnem 
besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Predlog spremembe 745
Člen 38, naslov

Pristojni organ Odgovornost Agencije pri ocenjevanju 
dokumentacije

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 746
Člen 38, odstavek 1

1. Pristojni organ za namene členov 39 do 
43 je pristojni organ države članice, v kateri 
poteka proizvodnja ali ima uvoznik svoj 
sedež.

1. Pristojni organ za namene členov 39 do 
47 je Agencija.

Or. de

Obrazložitev

Za poenostavitev postopka in preprečitev neuravnoteženosti v državah članicah zaradi 
različnih decentraliziranih upravnih metod mora ocenjevanje dokumentacije običajno izvesti 
Agencija. Po potrebi bi Agencija lahko zmanjšala svoje breme z uporabo nacionalnih 
organov, ki bi zagotovili pomoč.

Predlog spremembe, ki ga vložijo 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

Predlog spremembe 747
Člen 38, odstavek 1

1. Pristojni organ za namene členov 39 do 
43 je pristojni organ države članice, v kateri 
poteka proizvodnja ali ima uvoznik svoj 
sedež.

1. Pristojni organ za namene členov 39 do 
46 je Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve in združevanja postopka mora biti Agencija odgovorna za vse naloge 
vrednotenja in mora imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja zaradi 
usklajenosti, pravne varnosti in učinkovitosti. (Ria Oomen-Ruijten in drugi)

Za zagotovitev skladnosti, pravne varnosti in učinkovitosti mora biti Agencija odgovorna za 
vse naloge vrednotenja in imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja. 
(Werner Langen) 
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies in Carl Schlyter

Predlog spremembe 748
Člen 38, odstavek 1

1. Pristojni organ za namene členov 39 do 
43 je pristojni organ države članice, v kateri 
poteka proizvodnja ali ima uvoznik svoj 
sedež.

1. Agencija je odgovorna za vrednotenje 
predlogov za preskuse in registracijske 
dokumentacije.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila.

Predlog spremembe, ki ga vložijo 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 in Richard Seeber

Predlog spremembe 749
Člen 38, odstavek 2

2. Če več proizvajalcev ali uvoznikov 
ustanovi konzorcij v skladu s členoma 10 
ali 17, je pristojni organ pristojni organ 
tistega proizvajalca ali uvoznika, ki 
Agenciji v skladu s členom 10 ali 17 
predloži podatke v imenu drugih.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Za poenostavitev postopka in preprečitev neuravnoteženosti v državah članicah zaradi 
različnih decentraliziranih upravnih metod mora ocenjevanje dokumentacije običajno izvesti 
Agencija. Po potrebi bi Agencija lahko zmanjšala svoje breme z uporabo nacionalnih 
organov, ki bi zagotovili pomoč. (Elisabeth Jeggle in drugi)

Zaradi poenostavitve in združevanja postopka mora biti Agencija odgovorna za vse naloge 
vrednotenja in mora imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja zaradi 
usklajenosti, pravne varnosti in učinkovitosti. (Oomen-Ruijten in drugi + Seeber) 
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Za zagotovitev skladnosti, pravne varnosti in učinkovitosti mora biti Agencija odgovorna za 
vse naloge vrednotenja in imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja. 
(Werner L. Langen) 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies in Carl Schlyter

Predlog spremembe 750
Člen 38, odstavek 2

2. Če več proizvajalcev ali uvoznikov
ustanovi konzorcij v skladu s členoma 10 
ali 17, je pristojni organ pristojni organ 
tistega proizvajalca ali uvoznika, ki 
Agenciji v skladu s členom 10 ali 17 
predloži podatke v imenu drugih.

2. Agencija se za ta vrednotenja zanaša na 
organizem/organizme, ki so jih posamezne 
države članice zaradi tega določile.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in 
Frederika Brepoels

Predlog spremembe 751
Člen 38, odstavek 2 a (novo) in 2 b (novo)

2a. Za pripravo odločb in mnenj, ki jih 
mora sama sprejeti, lahko Agencija vključi 
pristojni organ države članice, v kateri 
poteka proizvodnja ali ima uvoznik sedež, 
ter zahteva tehnično pomoč. To se izvede v 
skladu z enotnimi načeli, ki jih določi 
Agencija.
2b. Vse sporazumevanje med Agencijo in 
registracijskim zavezancem poteka v jeziku, 
ki ga izbere registracijski zavezanec.
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Or. de

Obrazložitev

Usklajevanje notranjega trga predvideva, da se vse odločbe in mnenja sprejmejo centralno: s 
strani Agencije. Vseeno mora Agencija v postopku uporabiti strokovno znanje pristojnih 
organov držav članic in od njih lahko zahteva tehnično pomoč, da pripravi odločbe in 
mnenja. Od lažjega sporazumevanja in izmenjave informacij med Agencijo in registracijskimi 
zavezanci bodo imela korist zlasti MSP, zato mora biti sporazumevanje z Agencijo 
omogočeno v jeziku države, v kateri ima registracijski zavezanec sedež, multinacionalke, ki 
delujejo v vseh državah članicah, pa lahko same izberejo jezik.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 752
Člen 39

črtano

Or. de

Obrazložitev

Določbe za predložitev predlogov za preskuse ni: vse pomembne informacije v zvezi z varno 
uporabo se predložijo ob registraciji snovi. Zato ni potrebno pregledovanje s strani 
pristojnega organa ali Agencije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 753
Člen 39, odstavek 1

1. Pristojni organ preuči vse predloge za 
preskuse iz registracije ali poročila 
uporabnika na nižji stopnji za pridobitev 
informacij o snovi iz prilog VII in VIII.

1. Agencija preuči vsak predlog za preskus 
iz registracije ali poročila uporabnika na 
nižji stopnji o snovi.

Or. en

Obrazložitev

Prilagajanje zahtev za informacije se bo uporabljalo za količine od 10 milijonov ton na leto 
in več (glej tudi predlog spremembe člena 37 in ustrezne predloge sprememb v naslovu II).
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso 
González in Marcello Vernola

Predlog spremembe 754
Člen 39, odstavek 1

1. Pristojni organ preuči vse predloge za 
preskuse iz registracije ali poročila 
uporabnika na nižji stopnji za pridobitev 
informacij o snovi iz prilog VII in VIII.

1. Pristojni organ v primerih, v katerih 
metode, ki jih je odobrila Agencija, ne 
omogočajo ocene tveganja, preuči vsak 
predlog za preskus iz registracije ali poročila 
uporabnika na nižji stopnji za pridobitev 
informacij o snovi iz Prilog VII in VIII. 

Or. es

Obrazložitev

Obstoj sistemov, ki jih odobri Agencija, bi zelo pripomogel k izognitvi preskusom na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 755
Člen 39, odstavek 1

1. Pristojni organ preuči vse predloge za 
preskuse iz registracije ali poročila 
uporabnika na nižji stopnji za pridobitev 
informacij o snovi iz prilog VII in VIII.

1. Pristojni organ preuči vsak predlog za 
preskus iz registracije ali poročila 
uporabnika na nižji stopnji za pridobitev 
informacij o snovi iz Prilog V do VIII.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 47 in člena 11(1). Da se preprečijo preskusi na 
živalih in prihranijo stroški industrije in ker morajo biti podatki o preskusih na živalih 
zagotovljeni, le če je to potrebno za oceno varnosti snovi, mora pristojni organ pregledati 
tudi kakršne koli predloge za preskuse za zagotovitev podatkov, določenih v Prilogah V in VI.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 756
Člen 39, odstavek 1

1. Pristojni organ preuči vse predloge za 
preskuse iz registracije ali poročila 
uporabnika na nižji stopnji za pridobitev 

1. Pristojni organ preuči vsak predlog za 
preskus iz registracije ali poročila 
uporabnika na nižji stopnji za pridobitev 
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informacij o snovi iz prilog VII in VIII. informacij o snovi iz Prilog VII in VIII, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb člena 11 odstavkov 1(c) in (d) istih avtorjev. Treba je 
pojasniti, da se morajo vse informacije v Prilogah VII in VIII, ki ne vključujejo preskusov na 
vretenčarjih, neposredno vključiti v tehnično dokumentacijo. Nobenega razloga ni za 
predložitev predlogov za preskuse za te informacije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter in Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 757
Člen 39, odstavek 1 a (novo)

1a. Da se prepreči podvajanje preskusov na 
živalih, je kakršen koli predlog za preskus, 
ki vključujejo preskuse na vretenčarjih, 
odprt za pripombe zainteresiranih strank 90 
dni. Vse prejete pripombe bo upošteval 
registracijski zavezanec ali uporabnik na 
nižji stopnji, ki Agencijo obvesti, ali kljub 
prejetim pripombam še vedno verjame, da 
je nujno izvesti predlagani preskus, in o 
svojih razlogih za to.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 33 osnutka poročila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 758
Člen 39, odstavek 1 a (novo)

1a. Vsi predlogi za preskuse, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih, so odprti za 
pripombe zainteresiranih strank 90 dni. 
Kakršne koli prejete pripombe upošteva 
pristojni organ pri pregledu predloga za 
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preskus in oblikovanju odločitve.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 47a. Da se preprečijo preskusi na živalih, 
morajo imeti zainteresirane stranke (vključno z organizacijami za dobro počutje živali) 
priložnost za predložitev pripomb, ko registracijski zavezanec/zavezanci predlagajo 
preskusno strategijo, ki vključuje preskuse na živalih. Pristojni organ mora pri pregledu 
predloga preskusa in oblikovanju odločitve upoštevati takšne pripombe. Izkušnje iz 
ameriškega programa za kemikalije, ki se proizvajajo v velikih količinah, so pokazale, da tak 
postopek pomembno prispeva k preprečevanju preskusov na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle in Chris Davies 

Predlog spremembe 759
Člen 39, odstavek 1 b (novo)

1b. Kakršna koli odločitev iz odstavka 2 o 
predlogu za preskus, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih, se pripravi v 
sodelovanju z Evropskim centrom za 
validacijo alternativnih metod (ECVAM).

Or. de

Obrazložitev

Da se preprečijo preskusi na živalih, se mora pristojni organ pri oblikovanju odločitve o 
predlogih za preskuse, ki vključujejo preskuse na živalih, posvetovati s strokovnjaki ECVAM z 
najnovejšim znanjem, izkušnjami in podatki v zvezi s stalnim razvojem na področju 
nadomestnih preskusnih metod. (Thomas Ulmer in drugi)

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 47b. Da se preprečijo preskusi na živalih, se 
mora pristojni organ pri oblikovanju odločitve o predlogih za preskuse, ki vključujejo 
preskuse na živalih, posvetovati s strokovnjaki ECVAM z najnovejšim znanjem, izkušnjami in 
podatki v zvezi s stalnim razvojem na področju nadomestnih preskusnih metod. (Chris 
Davies) 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 760
Člen 39, odstavek 1 b (novo)
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1b. Pred pripravo osnutka odločitve se je 
treba posvetovati z Evropskim centrom za 
validacijo alternativnih metod (ECVAM), 
kakor je navedeno v odstavku 2 o predlogu 
preskusa, ki vključuje preskuse na 
vretenčarjih.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe, ki uvaja uvodno izjavo 47b. Glede na hiter napredek pri 
razvoju nadomestnih preskusov je treba pristojnim organom omogočiti dostop do strokovnega 
znanja in izkušenj, ko vrednotijo predloge za preskuse za preprečitev preskusov na živalih in 
zmanjšanje stroškov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer in Chris 
Davies

Predlog spremembe 761
Člen 39, odstavek 2, uvodni del

2. Na podlagi preučitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organ pripravi osnutek 
ene od naslednjih odločitev, ki se sprejme v 
skladu s postopkom iz členov 48 in 49:

2. Na podlagi preučitve v skladu z odstavki 
1, 1a in 1b pristojni organ pripravi osnutek 
ene od naslednjih odločitev, ki se sprejme v 
skladu s postopkom iz členov 48 in 49:

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe 33 poročevalca in predlogom spremembe istih avtorjev, ki 
vstavlja nov odstavek po členu 39, odstavek 1.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 762
Člen 39, odstavek 2

2. Na podlagi preučitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organ pripravi 
osnutek ene od naslednjih odločitev, ki se 
sprejme v skladu s postopkom iz členov 48 

2. Na podlagi preučitve v skladu z 
odstavkom 1 Agencija pripravi osnutek ene 
od naslednjih odločitev, ki se sprejme v 
skladu s postopkom iz členov 48 in 49:
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in 49:
(a) odločitev, ki od zadevnega(ih) 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) ali 
uporabnika(ov) na nižji stopnji zahteva, da 
izvede(jo) predlagani preskus, in vsebuje rok 
za predložitev povzetka rezultatov preskusa 
ali zanesljivega študijskega povzetka, če to 
zahteva Priloga I;

(a) odločitev, ki od zadevnega(ih) 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) ali 
uporabnika(ov) na nižji stopnji zahteva, da 
izvede(jo) predlagani preskus, in vsebuje rok 
za predložitev povzetka rezultatov preskusa 
ali zanesljivega študijskega povzetka, če to 
zahteva Priloga I;

(b) odločitev v skladu s točko (a), vendar ob 
spremenjenih pogojih, pod katerimi naj bi se 
izvedel preskus;

(b) odločitev v skladu s točko (a), vendar ob 
spremenjenih pogojih, pod katerimi naj bi se 
izvedel preskus;

(c) odločitev o zavrnitvi predloga za 
preskus.

(c) odločitev o zavrnitvi predloga za 
preskus.

Kakršna koli odločitev temelji na tveganju.

Or. en

Obrazložitev

Kakršna koli odločitev, ki od registracijskega zavezanca zahteva izvedbo preskusa, mora 
temeljiti na potrebi, ki jo izrazi registracijski zavezanec, po informacijah za ustrezno oceno 
tveganja in obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 763
Člen 40, odstavek 1

1. Pristojni organ lahko preuči vsako 
registracijo, da preveri eno ali oboje od 
naslednjega:

1. Agencija lahko preuči vsako registracijo, 
da preveri:

(a) ali informacije iz tehnične 
dokumentacije, predložene v skladu s 
členom 9, izpolnjujejo zahteve iz členov 9, 
11 in 12 ter prilog IV do VIII; 

ali informacije, predložene v skladu s členi
9, 12 in 13, izpolnjujejo zahteve iz teh 
členov in z njimi povezanih prilog.

(b) ali prilagoditve zahtev za standardne 
informacije in utemeljitve zanje iz tehnične 
dokumentacije upoštevajo pravila, ki 
urejajo takšne prilagoditve iz prilog V do 
VIII, in splošna pravila iz Priloge IX.

Or. de
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Obrazložitev

Agenciji je treba dati priložnost, da preveri vse predložene dokumente, vključno s poročilom o 
kemijski varnosti in varnostnim listom.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 764
Člen 40, odstavek 1, točka b a (novo)

(ba) ali je prednostno razvrščanje, ki ga 
izvede registracijski zavezanec v skladu s 
členom 9(c), v skladu s Prilogo IVa.

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe 2 člena 9. Razvrstitev snovi glede na stopnjo tveganja s 
strani registracijskega zavezanca je treba preveriti v sklopu ocenjevanja dokumentacije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Françoise Grossetête in Richard Seeber

Predlog spremembe 765
Člen 40, odstavek 3

3. Registracijski zavezanec zahtevane 
informacije predloži Agenciji.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Kot del usklajenega postopka in da se preprečijo kakršna koli neskladja, mora predloge za 
preskuse in dokumentacijo pregledati Agencija, ki se bo oprla na evropsko omrežje agencij in 
institucij za vrednotenje. Vseeno mora tudi Agencija pomagati pri pripravi dokumentacije in 
predlagati priporočila. (Françoise Grossetête)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 766
Člen 40, odstavek 3

3. Registracijski zavezanec zahtevane 3. Registracijski zavezanec zahtevane 
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informacije predloži Agenciji. informacije predloži Agenciji v razumnem 
roku, ki ga določi Agencija. Ta rok ne sme 
presegati šest mesecev. Agencija prekliče 
številko registracije, če registracijski 
zavezanec v določenem roku ne predloži 
ustreznih informacij. 

Or. en

Obrazložitev

Registracijski zavezanec je lahko izpolnil zahtevo po popolnosti dokumentacije, kot je 
določeno v členu 18, toda zahteve za informacije morda kljub temu niso izpolnjene. 
Neizpolnjevanje zahtev za informacije bi moralo imeti jasne posledice. Registracijski 
zavezanci morajo imeti le eno možnost, da v največ šestih mesecih popravijo pomanjkljive 
registracije. To bi lahko zagotovilo dobro kakovost ter preprečilo nenehne spore med organi 
in registracijski zavezanci. Besedilo je v skladu z določbami za pregled popolnosti 
dokumentacije iz člena 18.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 767
Člen 40, odstavek 3 a (novo)

3a. Agencija sestavi letni načrt za 
ocenjevanje registracijske dokumentacije, s 
posebnim poudarkom na ocenjevanju 
splošne kakovosti. Ta načrt se objavi na 
spletni strani Agencije.

Or. fr

Obrazložitev

Kot del usklajenega postopka in da se izogne kakršnim koli neskladjem, ureja Agencija 
pregledovanje predlogov za preskuse in dokumentacije, kar bo omogočilo dostop do 
evropskih omrežij vrednotenja agencij in institucij. Agencija mora ravno tako pomagati pri 
pridobivanju dokumentacije in poslati priporočila v zvezi s predstavitvijo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter in Jonas 
Sjöstedt

Predlog spremembe 768
Člen 40, odstavek 3 a (novo)
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3a. Agencija sestavi letni načrt za 
ocenjevanje registracijske dokumentacije, 
zlasti da oceni splošno kakovost. Načrt 
zlasti določa, da se v tem obdobju oceni 
najmanjši odstotek registracijske 
dokumentacije. Ta odstotek ni nižji od 5 % 
povprečnega števila registracijskih 
dokumentacij v zadnjih treh letih. Načrt se 
objavi na spletni strani Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženim v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila.

Ta predlog spremembe še zlasti zajema predlog spremembe 34 v osnutku poročila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 769
Člen 40, odstavek 3 a (novo)

3a. Pristojni organ preveri vsebino 
naključne registracije v vsaj 5 % primerov v 
skladu z odstavkoma 1(a) in (b).

Or. en

Obrazložitev

Zdaj ni nobenega obveznega vrednotenja kakovosti in vsebine registracijske dokumentacije, 
ker Agencija preverja le popolnost (člen 18(2)). Glede na to, da so pristojni organi držav 
članic z najnovejšim vrednotenjem ugotovili, da je le 31 % varnostnih listov povsem točnih, 
menimo, da je ključno, da se zahteva neodvisna revizija vsaj 5 % dokumentacije, da se 
zagotovi, da podjetja predložijo točne informacije, in se jih pri tem spodbuja.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt 
in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 770
Člen 40, odstavek 3 b (novo)

3b. Agencija pripravi letno poročilo o 
rezultatih ocenjevanja registracijske 
dokumentacije. To poročilo še zlasti 
vključuje priporočila registracijskim 
zavezancem, da se izboljša kakovost 
prihodnjih registracij. Poročilo se objavi na 
spletni strani Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženim v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila.

Ta predlog spremembe še zlasti zajema predlog spremembe 34 v osnutku poročila (Guido 
Sacconi in drugi).

Kot del usklajenega postopka in da se izogne kakršnim koli neskladjem, ureja Agencija 
vrednotenje predlogov za preskuse in dokumentacije, kar bo pritegnilo evropsko omrežje 
vrednotenja agencij in institucij. Agencija mora ravno tako pomagati pri pridobivanju 
dokumentacije in poslati priporočila v zvezi s predstavitvijo. (Françoise Grossetête)

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 771
Člen 41, odstavek 1

1. Pristojni organ preveri vse informacije, 
predložene zaradi odločitve, sprejete v 
skladu s členom 39 ali 40, ter po potrebi 
pripravi ustrezne osnutke odločitev v skladu 
s členom 39 ali 40.

1. Agencija preveri vse informacije, 
predložene zaradi odločitve, sprejete v 
skladu s členom 40, ter po potrebi pripravi 
ustrezne osnutke odločitev v skladu s 
členom 40.

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vložita Werner Langen in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 772
Člen 41, odstavek 2

2. Ko je ocenjevanje dokumentacije 
končano, pristojni organ uporabi 
informacije, pridobljene s tem 
ocenjevanjem, za namene členov 43a bis 
(1), 56(3) in 66(2) ter pridobljene 
informacije pošlje Komisiji, Agenciji in 
drugim državam članicam. Pristojni organ
obvesti Komisijo, Agencijo, registracijskega 
zavezanca in pristojne organe drugih držav 
članic, ali namerava pridobljene informacije 
uporabiti in kako.

2. Ko je ocenjevanje dokumentacije 
končano, Agencija obvesti Komisijo, 
registracijskega zavezanca in pristojne 
organe drugih držav članic, ali namerava 
pridobljene informacije uporabiti in kako za 
namene členov 56(3) in 66(2).

Or. de

Obrazložitev

Tu se konča postopek vrednotenja, razen če se Agencija ne odloči, da v skladu s členom 43a, 
zahteva vrednotenje snovi in obrazložitev. (Richard Seeber) 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 773
Člen 41, odstavek 2

2. Ko je ocenjevanje dokumentacije 
končano, pristojni organ uporabi 
informacije, pridobljene s tem 
ocenjevanjem, za namene členov 43a bis (1),
56(3) in 66(2) ter pridobljene informacije 
pošlje Komisiji, Agenciji in drugim državam 
članicam. Pristojni organ obvesti Komisijo, 
Agencijo, registracijskega zavezanca in 
pristojne organe drugih držav članic, ali 
namerava pridobljene informacije uporabiti 
in kako.

2. Ko je ocenjevanje dokumentacije 
končano, pristojni organ uporabi 
informacije, pridobljene s tem 
ocenjevanjem, za namene členov 56(3) in 
66(2) ter pridobljene informacije sporoči 
Komisiji, Agenciji in drugim državam 
članicam. Pristojni organ obvesti Komisijo, 
Agencijo, registracijskega zavezanca in 
pristojne organe drugih držav članic, ali 
namerava pridobljene informacije uporabiti 
in kako.

Or. de
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 38.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 774
Člen 41, odstavek 2

2. Ko je ocenjevanje dokumentacije 
končano, pristojni organ uporabi 
informacije, pridobljene s tem 
ocenjevanjem, za namene členov 43a bis (1), 
56(3) in 66(2) ter pridobljene informacije 
pošlje Komisiji, Agenciji in drugim državam 
članicam. Pristojni organ obvesti Komisijo, 
Agencijo, registracijskega zavezanca in 
pristojne organe drugih držav članic, ali 
namerava pridobljene informacije uporabiti 
in kako.

Ko je ocenjevanje dokumentacije končano 
ali je ocenjevanje kemijske varnosti 
neustrezno za obvladovanje tveganja, 
pristojni organ uporabi informacije, 
pridobljene s tem ocenjevanjem, za namene 
členov 43a a (1), 56(3) in 66(2) ter 
pridobljene informacije pošlje Komisiji, 
Agenciji in drugim državam članicam. 
Pristojni organ obvesti Komisijo, Agencijo, 
registracijskega zavezanca in pristojne 
organe drugih držav članic, ali namerava 
pridobljene informacije uporabiti in kako.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organ mora biti upravičen do posredovanja, če je ocenjevanje kemijske varnosti 
neustrezno. To bi lahko pomagalo zagotoviti dobro kakovost ocene kemijske varnosti ter 
preprečilo nenehne spore med organi in registracijskimi zavezanci.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies in Carl 
Schlyter

Predlog spremembe 775
Člen 41, odstavek 2

2. Ko je ocenjevanje dokumentacije 
končano, pristojni organ uporabi 
informacije, pridobljene s tem 
ocenjevanjem, za namene členov 43a bis (1), 
56(3) in 66(2) ter pridobljene informacije 
pošlje Komisiji, Agenciji in drugim državam 
članicam. Pristojni organ obvesti Komisijo, 
Agencijo, registracijskega zavezanca in 
pristojne organe drugih držav članic, ali 

2. Ko je ocenjevanje dokumentacije 
končano, Agencija uporabi informacije, 
pridobljene s tem ocenjevanjem, za namene 
členov 43a bis (1), 56(3) in 66(2) ter 
pridobljene informacije pošlje Komisiji, 
Agenciji in državam članicam. Agencija
obvesti Komisijo registracijskega zavezanca 
in države članice, ali namerava pridobljene 
informacije uporabiti in kako.
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namerava pridobljene informacije uporabiti 
in kako.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 776
Člen 42

Črtano

Or. de

Obrazložitev

Določbe za predložitev predlogov za preskuse vse pomembne informacije v zvezi z varno 
uporabo se predložijo ob registraciji snovi. Zato ni potrebno pregledovanje s strani 
pristojnega organa ali Agencije.
Razen tega je čakanje na odločitev pristojnih organov do pet let po predložitvi predlogov za 
preskuse nesprejemljivo. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber in Richard Seeber

Predlog spremembe 777
Člen 42, odstavek 1

1. Pristojni organ, ki začne ocenjevati 
predlog za preskus v skladu s členom 39, o 
tem obvesti Agencijo.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila. (Guido Sacconi in drugi)

Črtanje odstavka 1 je povezano s predlogom spremembe 15 člena 38. Črtanje odstavkov 3 in 
4 je povezano s predlogi sprememb5 do 7 členov 26 do 26b. (Elisabeth Jeggle in drugi)

Zaradi poenostavitve in združevanja postopka mora biti Agencija odgovorna za vse naloge 
vrednotenja in mora imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja zaradi 
usklajenosti, pravne varnosti in učinkovitosti. (Richard Seeber)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies in Carl 
Schlyter

Predlog spremembe 778
Člen 42, odstavek 2

2. Pristojni organ pripravi osnutek odločitve
v skladu s členom 39(2) v 120 dneh po 
prejemu registracije ali poročila uporabnika 
na nižji stopnji, ki vsebuje predlog Agencije 
za preskus.

2. Agencija pripravi osnutek sklepa v skladu 
s členom 39(2) v 120 dneh od prejema
registracije ali poročila uporabnika na nižji 
stopnji, ki vsebuje predlog za preskus.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila. (Guido Sacconi in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 779
Člen 42, odstavka 3 in 4
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3. Pri snoveh v postopnem uvajanju 
pripravi pristojni organ osnutek odločitev v 
skladu s členom 39(2):

črtano

(a) v petih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe za vse registracije, prejete v roku iz 
člena 21(1), ki vsebujejo predloge za 
preskuse za izpolnitev zahtev za informacije 
iz prilog VII in VIII;
(b) v devetih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe za vse registracije, prejete v roku iz 
člena 21(2), ki vsebujejo predloge za 
preskuse za izpolnitev zahtev za informacije 
samo iz Priloge VII;
(c) po rokih iz točk (a) in (b) za vse 
registracije s predlogi za preskuse, prejete v 
roku iz člena 21(3).

Or. de

Obrazložitev

Črtanje odstavka 1 je povezano s predlogom spremembe 15 člena 38. Črtanje odstavkov 3 in 
4 je povezano s predlogi sprememb 5 do 7 členov 26 do 26b.

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies

Predlog spremembe 780
Člen 42, odstavek 3, točki (a) in (b)

(a) v petih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe za vse registracije, prejete v roku iz
člena 21(1), ki vsebujejo predloge za 
preskuse za izpolnitev zahtev za informacije 
iz prilog VII in VIII;

(a) v petih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe za vse registracije, prejete v roku iz 
člena 21(1), ki vsebujejo predloge za 
preskuse za izpolnitev zahtev za informacije 
iz Prilog V do VIII;

(b) v devetih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe za vse registracije, prejete v roku iz 
člena 21(2), ki vsebujejo predloge za 
preskuse za izpolnitev zahtev za informacije 
samo iz Priloge VII;

(a) v petih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe za vse registracije, prejete v roku iz 
člena 21(2), ki vsebujejo predloge za 
preskuse za izpolnitev zahtev za informacije 
iz Prilog V do VIII;

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 47, člena 11(1) in člena 39(1).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 781
Člen 42, odstavek 3, točke (a), (b) in (c)

(a) v petih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe za vse registracije, prejete v roku iz 
člena 21(1), ki vsebujejo predloge za 
preskuse za izpolnitev zahtev za informacije 
iz prilog VII in VIII;

(a) v petih letih po datumu predložitve 
predloga za preskus za vse registracije, 
prejete v roku iz člena 21(1), in

(b) v devetih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe za vse registracije, prejete v roku iz 
člena 21(2), ki vsebujejo predloge za 
preskuse za izpolnitev zahtev za informacije
samo iz Priloge VII;

(a) v devetih letih po datumu predložitve 
predloga za preskus za vse registracije, 
prejete v roku iz člena 21(2),

(c) po rokih iz točk (a) in (b) za vse 
registracije s predlogi za preskuse, prejete v 
roku iz člena 21 (3).

(c) po rokih iz točk (a) in (b) za vse 
registracije, prejete v roku iz člena 21 (3).

Or. en

Obrazložitev

Glej predlog spremembe člena 9(1) (a)(ix).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 782
Člen 42, odstavek 3, točka (b) a (novo)

(b) v dvanajstih letih po začetku veljavnosti 
te uredbe za vse registracije, prejete v roku 
iz člena 21(3), ki vključujejo predloge za 
preskuse, da se izpolnijo zahteve za 
informacije le iz Priloge VII; 

Or. nl

Obrazložitev

Nov odstavek v zvezi s snovmi, ki morajo biti registrirane v devetih letih, je dodan členu 21. 
To ravno tako zahteva, da se v ta člen vstavi nov odstavek (Bloklandov prednostni paket).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 783
Člen 42, odstavek 3, točka (c)

(c) po rokih iz točk (a) in (b) za vse 
registracije s predlogi za preskuse, prejete v 
roku iz člena 21(3).

(c) po rokih iz točk (a), (b) in (b)a za vse 
registracije s predlogi za preskuse, prejete v 
roku iz člena 21(3)a.

Or. nl

Obrazložitev

Nov odstavek v zvezi s snovmi, ki morajo biti registrirane v devetih letih, je dodan členu 21. 
To ravno tako zahteva, da se v ta člen vstavi nov odstavek (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 784
Člen 42, odstavek 3, točka (c)

(c) po rokih iz točk (a) in (b) za vse 
registracije s predlogi za preskuse, prejete v 
roku iz člena 21(3).

(c) v 14 letih po začetku veljavnosti te 
uredbe za vse registracije s predlogi za 
preskuse, prejete v roku iz člena 21(3).

Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba jasen rok za vrednotenje predlogov za preskuse za snovi med 1 in 10 tonami.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter in Richard Seeber

Predlog spremembe 785
Člen 42, odstavek 4

4. Ko pristojni organ države članice 
zaključi ocenjevanje v skladu s členom 39 
za snovi v postopnem uvajanju, o tem 
obvesti Agencijo.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženim v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila. (Guido Sacconi)

Zaradi poenostavitve in združevanja postopka mora biti Agencija odgovorna za vse naloge 
vrednotenja in mora imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja zaradi 
usklajenosti, pravne varnosti in učinkovitosti. (Richard Seeber)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies in Carl 
Schlyter

Predlog spremembe 786
Člen 42, odstavek 4 a (novo)

4a. Seznam registracijske dokumentacije, ki 
se ocenjuje v skladu s členom 39, bo na 
voljo državam članicam.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženim v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 787
Člen 42, odstavek 4 a (novo)

4a. Zahteve za informacije bodo izpolnjene 
v dveh letih po koncu vrednotenja 
predlogov za preskušanje.
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Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba jasen rok za dejansko izvajanje preskusov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Werner Langen + Richard Seeber

Predlog spremembe 788
Člen 43, odstavek 1

1. Pristojni organ, ki začne ocenjevati 
skladnost registracije v skladu s členom 40, 
o tem obvesti Agencijo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila. (Guido Sacconi in drugi)

Določbe za predložitev predlogov za preskuse ni: vse pomembne informacije v zvezi z varno 
uporabo se predložijo ob registraciji snovi. (Werner Langen)

Zaradi poenostavitve in združevanja postopka mora biti Agencija odgovorna za vse naloge 
vrednotenja in mora imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja zaradi 
usklajenosti, pravne varnosti in učinkovitosti. (Richard Seeber)

Predlog spremembe, ki ga vložita Werner Langen in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 789
Člen 43, odstavek 3

3. Ko pristojni organ države članice 
zaključi svoje ocenjevanje v skladu s 
členom 40 za snovi v postopnem uvajanju, 
o tem obvesti Agencijo.

črtano
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Or. de

Obrazložitev

Določbe za predložitev predlogov za preskuse ni: vse pomembne informacije v zvezi z varno 
uporabo se predložijo ob registraciji snovi. Werner Langen

Zaradi poenostavitve in združevanja postopka mora biti Agencija odgovorna za vse naloge 
vrednotenja in mora imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja zaradi 
namene usklajenosti, pravne varnosti in učinkovitosti. (Richard Seeber)

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies in Carl 
Schlyter

Predlog spremembe 790
Člen 43, odstavek 3

3. Ko pristojni organ države članice 
zaključi svoje ocenjevanje v skladu s 
členom 40 za snovi v postopnem uvajanju, 
o tem obvesti Agencijo.

3. Seznam registracijske dokumentacije, ki 
se ocenjuje v skladu s členom 40, bo na 
voljo državam članicam.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 791
Člen 43 -a (novo)

POGLAVJE 2A
PREGLED REGISTRACIJSKE 

DOKUMENTACIJE ZA SNOVI V 
KOLIČINAH OD 1 DO 10 TON

Člen 43 -a
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Prepoznavanje snovi, ki so predmet 
nadaljnjih zahtev za informacije

1. Da se prepoznajo snovi, za katere se 
predložijo informacije, določene v Prilogi 
V, lahko Agencija pregleda vso 
registracijsko dokumentacijo, predloženo za 
snovi, ki so registrirane le v količinah pod 
10 ton, da prepozna tiste, ki izpolnjujejo 
vsaj dve od spodaj določenih meril:
(a) snovi z morebitno visoko 
izpostavljenostjo zaradi:
(i) splošne uporabe; ali
(ii) razpršene strokovne uporabe; ali
(iii) razpršene industrijske uporabe;
(b) snovi, za katere je bilo predloženih 
najmanj informacij o zdravju ljudi ali 
okoljskih značilnostih;
(c) snovi, za katere znanstveni dokazi 
kažejo, da verjetno izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje, kategoriji 1 in 
2, ali da izpolnjujejo merila iz Priloge XII, 
ter za katere je na voljo najmanj informacij 
o nevarnih lastnostih;
(d) snovi, ki jih je registriralo vsaj 20 
registracijskih zavezancev; če ti 
registracijski zavezanci niso dokazali, da ni 
izpostavljenosti, ali če znanstveni dokazi ne 
kažejo, da ni nevarnosti;
(e) snovi, za katere so rezultati dejavnosti 
izvajanja ali spremljanja v državah 
članicah pokazali sume tveganja za zdravje 
ljudi ali okolje.
2. Agencija zahteva, da registracijski 
zavezanci za snovi, prepoznane na podlagi 
pregleda, v enem letu predložijo 
informacije, določene v Prilogi V, v skladu 
s členom 12. 
3. Agencija lahko Komisiji predlaga 
nadaljnji pregled meril. Komisija sprejme 
odločitev o vključitvi nadaljnjih meril v 
Prilogo IIIA v skladu s postopkom, 
določenim v členu 130(3).
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Or. en

Obrazložitev

Ti predlogi sprememb omogočajo Agenciji, da prepozna snovi, za katere ni na voljo noben 
celovit sklop podatkov iz Priloge V in ki lahko pomenijo veliko tveganje. Podjetja bodo za te 
prednostne snovi pripravila in predložila manjkajoče informacije, podobne informacijam, ki 
so določene v Prilogi V. Merila za pregledovanje zajemajo prazno dokumentacijo, sum na 
CMR in PBT, razširjeno izpostavljenost, nakopičene količine in težave z izvršilnimi ukrepi. 
Zaradi izvedljivosti in sorazmernosti morata biti izpolnjeni vsaj dve od teh meril, da je snov 
izbrana. (predlog spremembe, povezan s predlogom spremembe člena 5(4))

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 792
Člen 43, -a b (novo)

Člen 43 -ab
Izdelava nadaljnjih informacij v primeru 

večkratnih registracijskih zavezancev
1. Če morajo večkratni registracijski 
zavezanci predložiti informacije, določene v 
Prilogi V, za isto snov, Agencija vse te 
registracijske zavezance obvesti o podatkih 
o posameznih zavezancih. Skupno so 
odgovorni za pripravo informacij. 
2. Vsi registracijski zavezanci za isto snov 
imajo na voljo tri mesece, da se 
sporazumejo, kdo bo pripravil informacije v 
njihovem imenu. Če se jim ne uspe 
sporazumeti, Agencija imenuje enega od 
registracijskih zavezancev, ki pripravi
informacije.
3. Stroški priprave manjkajočih informacij, 
ki so potrebne za izpolnitev zahtev iz 
Priloge V, se enakomerno razdelijo med vse 
registracijske zavezance za to snov, razen 
če se ne sporazumejo drugače.

Or. en

Obrazložitev

V primeru večkratnih registracijskih zavezancev se pripravi le en sklop podatkov; stroški se 
razdelijo med vse registracijske zavezance za to snov.
(predlog spremembe povezan s členom 5(4))
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 793
Člen 43, -ac (novo)

Člen 43 -ac
Preverjanje nadaljnjih informacij

1. Agencija preveri informacije, ki so 
predložene zaradi tega poglavja, in pripravi 
osnutke vseh ustreznih odločitev v skladu s 
členom 40, če je potrebno.
2. Agencija obvesti Komisijo, države članice 
in registracijske zavezance o svojih sklepih, 
če svetuje izbor snovi za vrednotenje snovi 
ali uvedbo ukrepov v skladu z naslovom VII 
ali VIII. 

Or. en

Obrazložitev

Za informacije, ki se predložijo za prednostne snovi, ugotovljene na podlagi pregleda, se 
izvede ocenjevanje dokumentacije – preverjanje skladnosti – in, če je potrebno, se lahko 
uporabijo drugi deli sistema REACH, kot je določeno v predlogu Komisije. 
(predlog spremembe povezan s členom 5(4))

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 794
Člen 43 (a) (novo)

Člen 43a
Najmanjše število vrednotenj snovi

Vsako leto Agencija določi najmanjše 
število vrednotenj snovi, ki jih je treba 
opraviti na leto, da se prispeva k 
prepoznavanju snovi, ki zahtevajo 
nadaljnje preverjanje ali ukrepanje. 

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je določiti najmanjše število vrednotenj snovi. To bi izboljšalo nadzor kakovosti in 
prepoznavanje spornih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Predlog spremembe 795
Člen 43a, naslov

Merila za vrednotenje snovi Merila za vrednotenje in seznam 
prednostnih snovi za vrednotenje

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predlog spremembe 35, ki ga vloži poročevalec. 
Pomembno je, da merila za vrednotenje obravnavajo morebitne sinergijske učinke mešanice 
kemikalij. Zlasti je treba upoštevati posledice za otroke v perinatalni dobi in ženske. Dorette 
Corbey

Povezano s predlogom spremembe člena 38. Anja Weisgerber

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey 

Predlog spremembe 796
Člen 43a, odstavek 1

Za zagotovitev usklajenega pristopa 
Agencija pripravi merila za določitev 
prednostnega seznama snovi za nadaljnje 
vrednotenje. Prednostni seznam se določi na 
podlagi pristopa, utemeljenega na 
nevarnosti. Merila za vrednotenje 
vključujejo upoštevanje podatkov o 
nevarnostih, izpostavljenosti in količinskih 
razponih. Agencija sprejme odločitev o 
merilih za določitev prednostnega seznama 
snovi za nadaljnje vrednotenje. Države 
članice ta merila uporabijo pri pripravi 
svojih tekočih načrtov.

1. Za zagotovitev usklajenega pristopa 
Agencija pripravi merila za določitev 
prednostnega seznama snovi za nadaljnje 
vrednotenje. Prednostni seznam se določi na 
podlagi pristopa, utemeljenega na 
nevarnosti. Merila za vrednotenje 
vključujejo upoštevanje podatkov o 
nevarnostih, izpostavljenosti, morebitnih 
sinergijskih učinkih mešanice kemikalij, 
vplivih na razvoj zarodkov, zdravju 
(nosečih) žensk in otrok in količinskih 
razponih. Agencija sprejme odločitev o 
merilih za določitev prednostnega seznama 
snovi za nadaljnje vrednotenje.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe dopolnjuje predlog spremembe 35, ki ga vloži poročevalec. 
Pomembno je, da merila za vrednotenje obravnavajo morebitne sinergijske učinke mešanice 
kemikalij. Zlasti je treba upoštevati posledice za otroke v perinatalni dobi in ženske.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter + Anja Weisgerber + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 797
Člen 43a, odstavek 1

Za zagotovitev usklajenega pristopa 
Agencija pripravi merila za določitev 
prednostnega seznama snovi za nadaljnje 
vrednotenje. Prednostni seznam se določi na 
podlagi pristopa, utemeljenega na 
nevarnosti. Merila za vrednotenje 
vključujejo upoštevanje podatkov o 
nevarnostih, izpostavljenosti in količinskih 
razponih. Agencija sprejme odločitev o 
merilih za določitev prednostnega seznama 
snovi za nadaljnje vrednotenje. Države 
članice ta merila uporabijo pri pripravi 
svojih tekočih načrtov.

Za zagotovitev usklajenega pristopa 
Agencija pripravi merila za določitev 
prednostnega seznama snovi za nadaljnje 
vrednotenje. Prednostni seznam se določi na 
podlagi pristopa, utemeljenega na 
nevarnosti. Merila za vrednotenje 
vključujejo upoštevanje podatkov o 
nevarnostih, izpostavljenosti in količinskih 
razponih. Agencija sprejme odločitev o 
merilih za določitev prednostnega seznama 
snovi za nadaljnje vrednotenje.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila. Ta predlog spremembe še zlasti zajema predlog spremembe 35 v osnutku poročila. 
(Guido Sacconi in drugi)

Povezano s predlogom spremembe člena 38. Anja Weisgerber

Zaradi usklajene Uredbe mora biti Agencija odgovorna za sestavo tekočega načrta Skupnosti. 
Vseeno je, da se olajša oblikovanje tekočega načrta in vključenost države članice v določanje 
njegove končne oblike, bistveno, da Agencija, v povezavi z državami članicami, predlaga 
merila, ki omogočajo odločitev, katere snovi imajo prednost pri vrednotenju. (Françoise 
Grossetête)
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christofer Fjellner

Predlog spremembe 798
Člen 43a, odstavek 1

Za zagotovitev usklajenega pristopa 
Agencija pripravi merila za določitev 
prednostnega seznama snovi za nadaljnje 
vrednotenje. Prednostni seznam se določi na 
podlagi pristopa, utemeljenega na 
nevarnosti. Merila za vrednotenje 
vključujejo upoštevanje podatkov o 
nevarnostih, izpostavljenosti in količinskih 
razponih. Agencija sprejme odločitev o 
merilih za določitev prednostnega seznama 
snovi za nadaljnje vrednotenje. Države 
članice ta merila uporabijo pri pripravi 
svojih tekočih načrtov.

Za zagotovitev usklajenega pristopa 
Agencija pripravi merila za določitev 
prednostnega seznama snovi za nadaljnje 
vrednotenje. Prednostni seznam se 
določi na podlagi pristopa, utemeljenega 
na nevarnosti. Merila za vrednotenje 
vključujejo upoštevanje podatkov o 
nevarnostih, izpostavljenosti in 
količinskih razponih. Agencija sprejme 
odločitev o merilih za določitev 
prednostnega seznama snovi za nadaljnje 
vrednotenje. Države članice ta merila 
uporabijo pri pripravi svojih tekočih 
načrtov. Izhodiščna točka za prednostna 
merila in nadaljnje vrednotenje je, da se 
razpoložljivi kadrovski viri prvotno 
uporabijo za vrednotenje snovi, za 
katere obstaja dober razlog za sum, da 
je njihova uporaba lahko dokazano 
tveganje za zdravje ljudi ali okolje.

Or. sv

Obrazložitev

Ker imamo omejene kadrovske vire, moramo dati največjo prednost najbolj nevarnim 
snovem. To besedilo pojasni to prednost.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 799
Člen 43a, odstavek 1

Za zagotovitev usklajenega pristopa 
Agencija pripravi merila za določitev 
prednostnega seznama snovi za nadaljnje 
vrednotenje. Prednostni seznam se določi 

Za zagotovitev usklajenega pristopa na 
podlagi tveganja v zvezi z odločitvami o 
izboru snovi Agencija pripravi merila za 
nadaljnje vrednotenje snovi. Merila za 
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na podlagi pristopa, utemeljenega na 
nevarnosti. Merila za vrednotenje 
vključujejo upoštevanje podatkov o 
nevarnostih, izpostavljenosti in količinskih 
razponih. Agencija sprejme odločitev o 
merilih za določitev prednostnega seznama 
snovi za nadaljnje vrednotenje. Države 
članice ta merila uporabijo pri pripravi 
svojih tekočih načrtov.

vrednotenje vključujejo upoštevanje 
podatkov o nevarnostih, izpostavljenosti in 
količinskih razponih. Ta merila določajo 
okoliščine, v katerih se informacije, 
zagotovljene na podlagi naslova II in 
ocenjevanja dokumentacije, omenjenega v 
naslovu VI, obravnavajo kot neustrezne za 
vrednotenje in upravljanje ravni tveganja 
snovi in njene(ih) znane(ih) uporab(e).

Or. it

Obrazložitev

Agencija mora utemeljiti svoje odločitve pri vrednotenju z usklajenimi in preglednimi merili. 
Ta predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi (Alessandro Foglietta in drugi).

Agencija mora utemeljiti svoje odločitve pri vrednotenju z usklajenimi in preglednimi merili, 
npr.:

– premisleki, povezani z zahtevami za informacije, ki ne spadajo na področje 
uporabe Prilog V do VIII;

– prisotnost v ugotovitvah ocenjevanja dokumentacije več registracij iste snovi ali 
podobnih snovi; 

– potreba po uskladitvi različnih ugotovitev ocenjevanja dokumentacije v zvezi z več 
registracijami iste snovi ali podobnih snovi. 

Ta predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi (Marcello Vernola in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 800
Člen 43a, odstavek 1 a (novo)

1a. Agencija uporabi takšna merila za 
sestavo seznama prednostnih snovi za 
vrednotenje. Agencija sprejme ta seznam 
na podlagi mnenja Odbora držav članic.
Snovi se vključijo na seznam, če obstajajo 
razlogi za mnenje (na podlagi ocenjevanja 
dokumentacije, ki jo je izvedel eden od 
pristojnih organov iz člena 38, ali na 
podlagi katerega koli drugega ustreznega 
vira, vključno z informacijami iz 
dokumentacije za registracijo), da je dana 
snov tvegana za zdravje ali okolje, zlasti 
zaradi ene od naslednjih okoliščin:
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(a) podobnost v strukturi med snovjo in 
znanimi snovmi, ki vzbujajo skrb, ali 
snovmi, ki so obstojne in bioakumulativne, 
ki namiguje, da ima snov oziroma eden ali 
več produktov predelave lastnosti, ki 
vzbujajo skrb, ali je obstojna in 
bioakumulativna;
(b) skupna količina iz registracij, ki jih 
predloži več registracijskih zavezancev;
(c) morebitni sinergijski učinki mešanice 
kemikalij; 
(d) morebitni vplivi na razvoj zarodka ter 
zdravje žensk in otrok. 

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 43a, ta predlog spremembe dopolnjuje predlog 
spremembe 36, ki ga vloži poročevalec.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 801
Člen 43a a (novo)

a. Agencija lahko pregleda vso 
registracijsko dokumentacijo, predloženo za 
snovi, ki so registrirane le v količinah pod 
10 ton, da prepozna snovi, za katere se 
predložijo nadaljnje informacije glede na 
vsako kombinacijo meril, določenih v 
Prilogi IC.
Agencija za vsako kombinacijo izbranih 
kriterijev določi tudi, ali se predložijo vse 
ali posebne informacije iz Priloge V.
Agencija opravi prvo preverjanje 
registracijske dokumentacije najpozneje 
[13] let po začetku veljavnosti te uredbe.
b. Agencija obvesti registracijske zavezance 
o snoveh, prepoznanih na podlagi pregleda 
tega dejstva, ter o nadaljnjih informacijah, 
ki jih je treba predložiti. Agencija objavi 
seznam snovi, ugotovljenih na podlagi 
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vsakega pregleda, na svoji spletni strani.
c. Registracijski zavezanci za snovi, ki se 
objavijo kot prepoznane na podlagi 
pregleda, predložijo vse informacije, 
določene v Prilogi V, ali posebne 
informacije, kot določi Agencija, v [3] letih, 
v skladu s členom 12.
d. Komisija lahko, po posvetovanju z 
Agencijo, sprejme odločitev o vključitvi 
nadaljnjih meril v Prilogo IC ali dopolnitvi 
že vključenih meril, v skladu s postopkom, 
določenim v členu 130(3).

Or. en

Obrazložitev

Obstoječi člen 43a se preštevilči v člen 43a(1).

Da se omogoči učinkovito določanje prednosti zaradi izboljšanega zbiranja informacij, se je 
pomembno osredotočiti na tisto dokumentacijo, za katero obstaja največja verjetnost, da bodo 
te nadaljnje informacije prispevale k učinkovitemu upravljanju tveganja. Dokumentacija, ki 
izpolnjuje dve ali več meril za določanje prednosti, naštetih v Prilogi IC (novo), si zasluži 
višjo stopnjo prednosti. Ta merila povečajo tudi učinkovitost procesa ocenjevanja 
dokumentacije z zagotavljanjem enakovrednega mehanizma določanja prednosti za izbor 
manjše količine dokumentacije o snovi za vrednotenje. Glede na kombinacijo izbranih 
kriterijev Agencija določi tudi, ali se predložijo vse informacije iz Priloge V ali so potrebne le 
posebne informacije. To omogoči, da se lahko celoten sklop informacij zahteva, kadar je 
potrebno, ali drugače, da pomaga pri nadaljnjem določanju prednosti, tako da se zahteva le 
pomembne informacije. Biti mora, na primer, mogoče zahtevati le ekotoksikološke končne 
točke v primerih, ko so verjetne le skrbi v zvezi z okoljem. Zahtevane informacije se določijo, 
da se zagotovi pravna varnost. Prav tako mora biti mogoče, da Agencija opravi več kot en 
pregled, da se omogoči učinkovitejša izraba Agencijinih virov.

Da se izboljša dostop do informacij in pomaga MSP, je primerno sestaviti seznam 
prednostnih snovi, ki so na voljo na spletni strani Agencije.

Dokumentacijo za prednostne snovi je treba posodobiti v določenem časovnem obdobju.

Treba je omogočiti vključitev novih meril za določanje prednosti v Prilogo IC ali dopolniti 
obstoječe, da se izražajo nove skrbi in da se poudarijo izkušnje. Člen 128 že omogoča 
spreminjanje prilog z regulativnim postopkom komitologije.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis in Holger Krahmer

Predlog spremembe 802
Člen 43a bis, naslov

Pristojni organ Tekoči načrt Skupnosti

Or. fr

Obrazložitev

Za doseganje večje učinkovitosti je pomembno, da obstaja le en tekoči načrt Skupnosti in ne 
združevanje več državnih tekočih načrtov. Prav tako je Agencija odgovorna za izvajanje tega 
tekočega načrta, ki mora biti občutljiv za skrbi držav članic. 

Da se izpolnijo zahteve v skladu s tem členom mora Agencija imeti dostop ne le do notranjih 
sredstev, ampak tudi do mrež institucij in agencij, ki z njo sodelujejo. V zvezi z delitvijo nalog 
mora Agencija upoštevati predloge, ki jih sestavijo države članice, in značilnosti prijav, ki jih 
sestavijo ti organi. (Françoise Grossetête)

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženim v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila. 

Ta predlog spremembe še zlasti zajema predloge sprememb 36, 38, 39, 40 in 41 v osnutku 
poročila. (Guido Sacconi & others)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 803
Člen 43a bis, odstavek 1

1. Država članica vključi snov v tekoči 
načrt, da tako postane pristojni organ za 
namene členov 44, 45 in 46, če ta država 
članica na podlagi rezultata ocene 
dokumentacije, ki jo opravi njen pristojni
organ iz člena 38, ali na podlagi informacij
iz drugih ustreznih virov, vključno z 
informacijami iz registracijske 
dokumentacije, upravičeno sumi, da je snov 
nevarna za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 

1. Agencija sestavi seznam prednostnih 
snovi za vrednotenje na podlagi meril za 
določanje prednosti v skladu s členom 43a, 
še zlasti kot rezultat ocene dokumentacije v 
skladu s členom 38, obvestil v skladu s členi 
20, 22 in 35 ali informacij iz drugih 
ustreznih virov, vključno z informacijami iz 
registracijske dokumentacije, upravičeno 
sumi, da je snov nevarna za zdravje ali 
okolje, zlasti zaradi enega od naslednjih 
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enega od naslednjih vzrokov: vzrokov:

Or. de

Obrazložitev

Da se poenostavi postopek in preprečijo neuravnoteženosti v državah članicah zaradi 
različnih decentraliziranih upravnih metod, mora biti Agenciji v zvezi z vrednotenjem snovi 
dodeljena naloga, da sestavi seznam snovi, ki imajo prednost pri vrednotenju, in da določi, 
katere države članice so odgovorne za vrednotenje posameznih snovi. Podrobnosti snovi, ki se 
vrednotijo, se morajo objaviti; to bo omogočilo, da bo postopek bolj pregleden.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 804
Člen 43a bis, odstavek 1

1. Država članica vključi snov v tekoči 
načrt, da tako postane pristojni organ za 
namene členov 44, 45 in 46, če ta država 
članica na podlagi rezultata ocene 
dokumentacije, ki jo opravi njen pristojni 
organ iz člena 38, ali na podlagi informacij 
iz drugih ustreznih virov, vključno z 
informacijami iz registracijske 
dokumentacije, upravičeno sumi, da je snov 
nevarna za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 
enega od naslednjih vzrokov:

Če Agencija meni, da je izvajanje 
vrednotenja snovi nujno, sprejme odločitev 
v skladu s členi 43a, 48 in 49.

(a) strukturne podobnosti snovi z znanimi 
snovmi, ki vzbujajo skrb, ali snovmi, ki so 
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, 
kar kaže na to, da ima snov ali eden ali več 
njenih proizvodov preobrazbe lastnosti, ki 
vzbujajo skrb, ali da so obstojni in se lahko 
kopičijo v organizmih;

V primeru pozitivne odločitve vključi 
Agencija zadevno snov v tekoči načrt za 
namene členov 44 do 46. Ta načrt ima 
prednost s stališča predstavljenega 
tveganja.

(b) skupne količine iz registracij, ki jih 
predloži več registracijskih zavezancev.

Or. de

Obrazložitev

Vrednotenje snovi je lahko mogoče le, če so izpolnjena merila v skladu s členom 43.

Bolj obširno vrednotenje bi izvedla Agencija le, če snov in uporaba snovi izpolnjujeta merila 
za takšno vrednotenje, določeno v členu 43.

Postopek je odvečen: Agencija sama sestavi tekoči načrt.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

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

Predlog spremembe 805
Člen 43a bis, odstavek 1

1. Država članica vključi snov v tekoči 
načrt, da tako postane pristojni organ za 
namene členov 44, 45 in 46, če ta država 
članica na podlagi rezultata ocene 
dokumentacije, ki jo opravi njen pristojni 
organ iz člena 38, ali na podlagi informacij 
iz drugih ustreznih virov, vključno z 
informacijami iz registracijske 
dokumentacije, upravičeno sumi, da je snov 
nevarna za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 
enega od naslednjih vzrokov: 

1. Če Agencija meni, da je vrednotenje snovi 
nujno, sprejme odločitev v skladu s členi
43a, 48 in 49. Če je odločitev pozitivna, 
vključi Agencija zadevno snov v tekoči 
načrt za namene členov 44 do 46. Prednost 
v tekočem načrtu se določa s pristopom, ki 
temelji na tveganju. 

(a) strukturne podobnosti snovi z znanimi 
snovmi, ki vzbujajo skrb, ali snovmi, ki so 
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, 
kar kaže na to, da ima snov ali eden ali več 
njenih proizvodov preobrazbe lastnosti, ki 
vzbujajo skrb, ali da so obstojni in se lahko 
kopičijo v organizmih; 
(b) skupne količine iz registracij, ki jih 
predloži več registracijskih zavezancev.

Or. it

Obrazložitev

Vrednotenje snovi je lahko mogoče le, če so izpolnjena merila iz člena 43a. Ta predlog 
spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi 
s členom naslova VI, Vrednotenje snovi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Karin Scheele

Predlog spremembe 806
Člen 43a bis, odstavek 1

1. Država članica vključi snov v tekoči 
načrt, da tako postane pristojni organ za 
namene členov 44, 45 in 46, če ta država 
članica na podlagi rezultata ocene 
dokumentacije, ki jo opravi njen pristojni 
organ iz člena 38, ali na podlagi informacij 
iz drugih ustreznih virov, vključno z 
informacijami iz registracijske 
dokumentacije, upravičeno sumi, da je snov 
nevarna za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 
enega od naslednjih vzrokov:

1. Država članica vključi snov v tekoči 
načrt, da tako postane pristojni organ za 
namene členov 44, 45 in 46, če ta država 
članica na podlagi rezultata ocene 
dokumentacije, ki jo opravi njen pristojni 
organ iz člena 38, ali na podlagi informacij 
iz drugih ustreznih virov, vključno z 
informacijami iz registracijske 
dokumentacije, upravičeno sumi, da je snov 
nevarna za zdravje ali okolje.

(a) strukturne podobnosti snovi z znanimi 
snovmi, ki vzbujajo skrb, ali snovmi, ki so 
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, 
kar kaže na to, da ima snov ali eden ali več 
njenih proizvodov preobrazbe lastnosti, ki 
vzbujajo skrb, ali da so obstojni in se lahko 
kopičijo v organizmih; 

(b) skupne količine iz registracij, ki jih 
predloži več registracijskih zavezancev.

Or. de

Obrazložitev

Ker se snovi za vrednotenje izbirajo v skladu z navodili Agencije (prim. člen 43a) in ker se 
razlogi za vsako odločitev dajo v skladu s členom 44, ki zahteva dodatne nadzore, se 
predlaga, da se razlogi za vrednotenje snovi ne omejujejo dodatno, in s tem zagotovi, da je 
postopek vrednotenja snovi dovolj prilagodljiv za nove oblike tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis and Holger Krahmer

Predlog spremembe 807
Člen 43a bis, odstavek 1

1. Država članica vključi snov v tekoči 
načrt, da tako postane pristojni organ za 

1. Agencija sestavi osnutek tekočega načrta 
Skupnosti za namene členov 44, 45 in 46, 
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namene členov 44, 45 in 46, če ta država 
članica na podlagi rezultata ocene 
dokumentacije, ki jo opravi njen pristojni 
organ iz člena 38, ali na podlagi informacij 
iz drugih ustreznih virov, vključno z 
informacijami iz registracijske 
dokumentacije, upravičeno sumi, da je snov 
nevarna za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 
enega od naslednjih vzrokov:

na podlagi meril, določenih v skladu s 
členom 43a, in če na podlagi rezultata ocene 
dokumentacije, ali na podlagi informacij iz 
drugih ustreznih virov, vključno z 
informacijami iz registracijske 
dokumentacije, upravičeno sumi, da je snov 
nevarna za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 
na primer enega od naslednjih vzrokov:

(a) strukturne podobnosti snovi z znanimi 
snovmi, ki vzbujajo skrb, ali snovmi, ki so 
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, 
kar kaže na to, da ima snov ali eden ali več 
njenih proizvodov preobrazbe lastnosti, ki 
vzbujajo skrb, ali da so obstojni in se lahko 
kopičijo v organizmih;

(a) strukturne podobnosti snovi z znanimi 
snovmi, ki vzbujajo skrb, ali snovmi, ki so 
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, 
kar kaže na to, da ima snov ali eden ali več 
njenih proizvodov preobrazbe lastnosti, ki 
vzbujajo skrb, ali da so obstojni in se lahko 
kopičijo v organizmih;

(b) skupne količine iz registracij, ki jih 
predloži več registracijskih zavezancev.

(b) skupne količine iz registracij, ki jih 
predloži več registracijskih zavezancev.

Agencija predloži državam članicam 
osnutek tekočega načrta do 31. decembra 
vsako leto.
1a. Države članice lahko Agenciji 
predložijo pripombe o vsebini osnutka 
tekočega načrta, skupaj s predlogi, da se 
vključijo dodatne snovi, in predlagajo, da 
prevzame vrednotenje z uporabo 
nacionalnih organov do 31. januarja vsako 
leto. Država članica ne sme predlagati, da 
prevzame vrednotenje snovi, za katero je že 
predlagala, da se doda v osnutek tekočega 
načrta.
1a a. Agencija je odgovorna za vrednotenje 
snovi, vključene v tekoči načrt Komisije. Za 
izvajanje teh vrednotenj se lahko Agencija 
opira na organ(e), ki so jih za ta namen 
ustanovile države članice in so jih izbirale 
na podlagi zahtev držav članic v skladu z 
odstavkom 1a.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 808
Člen 43a bis, odstavek 1

1. Država članica vključi snov v tekoči 
načrt, da tako postane pristojni organ za 
namene členov 44, 45 in 46, če ta država 
članica na podlagi rezultata ocene 
dokumentacije, ki jo opravi njen pristojni 
organ iz člena 38, ali na podlagi informacij 
iz drugih ustreznih virov, vključno z 
informacijami iz registracijske 
dokumentacije, upravičeno sumi, da je snov 
nevarna za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 
enega od naslednjih vzrokov:

1. Agencija sestavi osnutek tekočega načrta
Skupnosti (črtano) za namene členov 44, 45 
in 46, na podlagi meril, določenih v členu 
43a, in če meni, da na podlagi rezultata 
ocene dokumentacije ali na podlagi 
informacij iz drugih ustreznih virov, 
vključno z informacijami iz registracijske 
dokumentacije da je snov nevarna za zdravje 
ali okolje, na primer zaradi enega od 
naslednjih vzrokov:

(a) strukturne podobnosti snovi z znanimi 
snovmi, ki vzbujajo skrb, ali snovmi, ki so 
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, 
kar kaže na to, da ima snov ali eden ali več 
njenih proizvodov preobrazbe lastnosti, ki 
vzbujajo skrb, ali da so obstojni in se lahko 
kopičijo v organizmih;

(a) strukturne podobnosti snovi z znanimi 
snovmi, ki vzbujajo skrb, ali snovmi, ki so 
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, 
kar kaže na to, da ima snov ali eden ali več 
njenih proizvodov preobrazbe lastnosti, ki 
vzbujajo skrb, ali da so obstojni in se lahko 
kopičijo v organizmih;

(b) skupne količine iz registracij, ki jih 
predloži več registracijskih zavezancev.

(b) skupne količine iz registracij, ki jih 
predloži več registracijskih zavezancev.

Agencija predloži državam članicam 
osnutek tekočega načrta pred 
31. decembrom vsako leto.
1a. Države članice lahko predložijo 
Agenciji svoje predloge o vsebini osnutka 
načrta pred 31. januarjem vsako leto, 
predlagajo vključitev novih snovi v tekoči 
načrt in predlagajo, da se odgovornost za 
vrednotenje dodeli nacionalnim organom.
1b. Agencija je odgovorna za vrednotenje 
snovi, vključenih v tekoči načrt Skupnosti. 
Agencija se lahko za izvajanje vrednotenj 
snovi obrne na strokovne organe, ki so na 
seznamu, sestavljenem v skladu s členom 
83, ki jih izbere ob upoštevanju prošenj 
držav članic v skladu z odstavkom 1a.

Or. fr
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Obrazložitev

Glej obrazložitev istega avtorja za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 809
Člen 43a bis, odstavek 2

2. Tekoči načrt iz odstavka 1 zajema 
obdobje treh let in se vsako leto prilagodi 
zadnjemu stanju, v njem pa so navedene 
snovi, ki jih država članica namerava 
ovrednotiti v posameznem letu. Država 
članica predloži tekoči načrt Agenciji in 
drugim državam članicam do 28. februarja 
vsako leto. Agencija lahko da pripombe, 
države članice pa lahko do 31. marca vsako 
leto pošljejo svoje pripombe Agenciji ali 
izrazijo zanimanje za vrednotenje snovi.

2. Agencija objavi seznam na svoji spletni 
strani. Agencija se vnaprej posvetuje z 
Odborom držav članic, kot je določeno v 
členu 72(1)(e), v nadaljevanju „Odbor 
držav članic“.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav 

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

Predlog spremembe 810
Člen 43a bis, odstavek 2

2. Tekoči načrt iz odstavka 1 zajema 
obdobje treh let in se vsako leto prilagodi 
zadnjemu stanju, v njem pa so navedene 
snovi, ki jih država članica namerava 
ovrednotiti v posameznem letu.  Država 
članica predloži tekoči načrt Agenciji in 
drugim državam članicam do 28. februarja 
vsako leto. Agencija lahko da pripombe, 
države članice pa lahko do 31. marca vsako 
leto pošljejo svoje pripombe Agenciji ali 
izrazijo zanimanje za vrednotenje snovi.

2. Agencija predlaga najpozneje do 28. 
februarja vsako leto, da Odbor držav članic 
odobri tekoči načrt. Ta tekoči načrt zajema 
obdobje treh let, posodablja se vsako leto in 
določa snovi, ki jih Agencija namerava 
vrednotiti vsako leto. Agencija obvesti 
registracijskega(e) zavezanca(e) in objavi 
tekoči načrt na svoji spletni strani.
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Or. it

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 811
Člen 43a bis, odstavek 2

2. Tekoči načrt iz odstavka 1 zajema 
obdobje treh let in se vsako leto prilagodi 
zadnjemu stanju, v njem pa so navedene 
snovi, ki jih država članica namerava 
ovrednotiti v posameznem letu. Država 
članica predloži tekoči načrt Agenciji in 
drugim državam članicam do 28. februarja 
vsako leto. Agencija lahko da pripombe, 
države članice pa lahko do 31. marca vsako 
leto pošljejo svoje pripombe Agenciji ali 
izrazijo zanimanje za vrednotenje snovi.

2. Tekoči načrt iz odstavkov 1 in 1a zajema 
obdobje treh let in se vsako leto prilagodi 
zadnjemu stanju, v njem pa so navedene 
snovi, ki jih bo Agencija v posameznem letu 
ovrednotila na ravni Skupnosti, ali če se 
pojavi takšen primer, držav članic, ki so za 
to zaprosile v skladu s členom 43a bis, 
odstavek 1b. Agencija predloži tekoči načrt 
Skupnosti (črtano) državam članicam do 28. 
februarja vsako leto.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 812
Člen 43a bis, odstavek 2

2. Tekoči načrt iz odstavka 1 zajema 
obdobje treh let in se vsako leto prilagodi 
zadnjemu stanju, v njem pa so navedene 
snovi, ki jih država članica namerava 
ovrednotiti v posameznem letu.  Država 
članica predloži tekoči načrt Agenciji in 
drugim državam članicam do 28. februarja 
vsako leto. Agencija lahko da pripombe, 
države članice pa lahko do 31. marca vsako 
leto pošljejo svoje pripombe Agenciji ali 
izrazijo zanimanje za vrednotenje snovi.

2. Tekoči načrt iz odstavka 1 in odstavka 1a
zajema obdobje treh let in se vsako leto 
prilagodi zadnjemu stanju, v njem pa so 
navedene snovi, za katere je načrtovano, da 
jih ovrednoti Agencija vsako leto na ravni 
Skupnosti, ali, kjer je to ustrezno, države 
članice, ki so za to zaprosile v skladu z 
odstavkom 1a. Agencija predloži tekoči 
načrt Skupnosti državam članicam do 28 
februarja vsako leto. 



PE 357.821v01-00 44/84 AM\565933SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

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

Predlog spremembe 813
Člen 43a bis, odstavek 3

3. Če ni pripomb k tekočemu načrtu ali če 
nobena druga država članica ne izrazi 
zanimanja, država članica ta tekoči načrt 
sprejme. Pristojni organ je pristojni organ 
države članice, ki je snov vključila v svoj 
dokončni tekoči načrt.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 814
Člen 43a bis, odstavek 3

3. Če ni pripomb k tekočemu načrtu ali če 
nobena druga država članica ne izrazi 
zanimanja, država članica ta tekoči načrt 
sprejme. Pristojni organ je pristojni organ 
države članice, ki je snov vključila v svoj 
dokončni tekoči načrt.

3. Ta seznam posodablja vsako leto.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis in Holger Krahmer

Predlog spremembe 815
Člen 43a bis, odstavek 3

3. Če ni pripomb k tekočemu načrtu ali če
nobena druga država članica ne izrazi 
zanimanja, država članica ta tekoči načrt 
sprejme. Pristojni organ je pristojni organ 
države članice, ki je snov vključila v svoj 
dokončni tekoči načrt.

3. Če ni pripomb k tekočemu načrtu
Skupnosti, Agencija ta tekoči načrt sprejme. 
Drugače Agencija pripravi nov osnutek 
tekočega načrta, ki ga predloži državam 
članicam. Če se v 30 dneh ne izdajo nove 
pripombe k vsebini tekočega načrta 
Skupnosti, ga Agencija sprejme. Če se 
mnenja razlikujejo, ne le če več držav 
članic predlaga različne organe za 
ocenjevanje iste snovi, Agencija predloži 
tekoči načrt Komisiji, ki ga sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 130(3).

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo 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 in María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 816
Člen 43a bis, odstavek 4

4. Če dve ali več držav članic v svoje 
osnutke tekočih načrtov vključijo enako 
snov ali če po predložitvi tekočih načrtov 
izrazijo zanimanje za vrednotenje enake 
snovi, se pristojni organ za namene členov 
44, 45 in 46 določi v skladu s postopkom iz 
drugega, tretjega in četrtega pododstavka.

črtano

Agencija zadevo predloži Odboru držav 
članic iz člena 72(1)(e), v nadaljevanju 
„Odbor držav članic“, da se ob upoštevanju 
načela, da razdelitev snovi med države 
članice izraža njihov delež skupnega bruto 
domačega proizvoda Skupnosti, dogovori, 
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kateri organ bo pristojni organ. Po 
možnosti se da prednost državam članicam, 
ki so že ocenjevale dokumentacije za 
zadevne snovi v skladu s členi 39 do 43;
Če Odbor držav članic doseže soglasje v 60 
dneh po tem, ko mu je bila zadeva 
predložena, zadevne države članice v skladu 
s tem sprejmejo svoje dokončne tekoče 
načrte. Pristojni organ je pristojni organ 
države članice, ki je snov vključila v svoj 
dokončni tekoči načrt.
Če Odbor držav članic soglasja ne doseže, 
Agencija nasprotujoča si mnenja predloži 
Komisiji, ki odloči, kateri organ bo pristojni 
organ v skladu s postopkom iz člena 130(3), 
države članice pa v skladu s tem sprejmejo 
svoje dokončne tekoče načrte.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 817
Člen 43a bis, odstavek 4

4. Če dve ali več držav članic v svoje 
osnutke tekočih načrtov vključijo enako 
snov ali če po predložitvi tekočih načrtov 
izrazijo zanimanje za vrednotenje enake 
snovi, se pristojni organ za namene členov 
44, 45 in 46 določi v skladu s postopkom iz 
drugega, tretjega in četrtega pododstavka.

4. V dogovoru z Odborom držav članic 
Agencija določi države članice, ki so 
odgovorne za vrednotenje snovi s seznama.

Agencija zadevo predloži Odboru držav 
članic iz člena 72(1)(e), v nadaljevanju 
„Odbor držav članic“, da se ob upoštevanju 
načela, da razdelitev snovi med države 
članice izraža njihov delež skupnega bruto 
domačega proizvoda Skupnosti, dogovori, 
kateri organ bo pristojni organ. Po 
možnosti se da prednost državam članicam, 
ki so že ocenjevale dokumentacije za 
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zadevne snovi v skladu s členi 39 do 43;
Če Odbor držav članic doseže soglasje v 60 
dneh po tem, ko mu je bila zadeva 
predložena, zadevne države članice v skladu 
s tem sprejmejo svoje dokončne tekoče 
načrte. Pristojni organ je pristojni organ 
države članice, ki je snov vključila v svoj 
dokončni tekoči načrt. 
Če Odbor držav članic soglasja ne doseže, 
Agencija nasprotujoča si mnenja predloži 
Komisiji, ki odloči, kateri organ bo pristojni 
organ v skladu s postopkom iz člena 130(3), 
države članice pa v skladu s tem sprejmejo 
svoje dokončne tekoče načrte.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Werner Langen, Anja Weisgerber, Marcello Vernola, 
Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 

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

Predlog spremembe 818
Člen 43a bis, odstavek 5

5. Takoj po določitvi pristojnih organov 
Agencija dokončne tekoče načrte objavi na 
svoji spletni strani.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 819
Člen 43a bis, odstavek 5
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5. Takoj po določitvi pristojnih organov 
Agencija dokončne tekoče načrte objavi na 
svoji spletni strani.

5. Določene države članice, v nadaljnjem 
besedilu „pristojni organi za namene 
členov 44, 45 in 46“, ovrednotijo vse snovi v 
skladu s tem poglavjem.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 820
Člen 43a bis, odstavek 5

5. Takoj po določitvi pristojnih organov
Agencija dokončne tekoče načrte objavi na 
svoji spletni strani.

5. Agencija dokončne tekoče načrte objavi 
na svoji spletni strani.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo 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 in María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 821
Člen 43a bis, odstavek 6

6. Pristojni organ, določen v skladu z 
odstavki 1 do 4, ovrednoti vse snovi iz 
svojega tekočega načrta v skladu s tem 
poglavjem.

črtano

Or. de



AM\565933SL.doc 49/84 PE 357.821v01-00

SL

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies in Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 822
Člen 43a bis, odstavek 6 a (novo)

6a. Država članica lahko kadar koli obvesti 
Agencijo o novi snovi, kadar ima 
informacije, ki kažejo na to, da obstaja 
nevarnost za okolje ali zdravje ljudi. 
Agencija doda, če je upravičeno, to snov na 
seznam snovi, ki jih je treba vrednotiti na 
podlagi tekočega načrta. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev istih avtorjev za prejšnji predlog spremembe člena 43a bis.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 823
Člen 43a bis, odstavek 6 a (novo)

6a. Država članica lahko kadar koli doda 
novo snov(i) v tekoči načrt, če se pojavijo 
informacije, ki povzročajo skrbi v zvezi s 
tveganjem za zdravje ljudi in okolje. 
Agencijo morajo obvestiti o nameri, da 
dodajo snov v tekoči načrt. Če več kot ena 
država članica obvesti Agencijo v zvezi z 
isto snovjo, je država članica, ki prva 
obvesti Agencijo, tista, ki je pristojna za 
vrednotenje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da se države članice lahko odločijo za vrednotenje snovi, če se pojavijo nove 
informacije, ne glede na to, ali je snov vključena v njihov tekoči načrt.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 824
Člen 43a bis, odstavek 6 a (novo)

Država članica lahko kadar koli doda snov 
v tekoči načrt, če se pojavijo informacije v 
zvezi s tveganjem za zdravje ljudi ali okolje. 
Agencijo obvesti o nameri, da doda snov v 
tekoči načrt.
Če več kot ena država članica obvesti 
Agencijo v zvezi z isto snovjo, Odbor držav 
članic odloči, katera država članica izvede 
vrednotenje.

Or. fr

Obrazložitev

Bistveno je, da lahko organi držav članic ohranijo pristojnost za izdajo zahtev za izvedbo 
vrednotenja, ko se pojavijo nove informacije v zvezi s tveganjem za zdravje ali okolje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 825
Člen 43a bis, odstavek 6 a (novo)

6a. Država članica lahko kadar koli obvesti 
Agencijo o novi snovi, kadar ima podatke, 
ki kažejo na to, da obstaja nevarnost za 
okolje in zdravje ljudi. Agencija doda, če je 
upravičeno, to snov na seznam snovi, ki jih 
je treba vrednotiti na podlagi tekočega 
načrta. 
Vseeno, če se Agencija odloči, da snovi ne 
doda na seznam snovi, ki jih je treba 
vrednotiti, se lahko država članica odloči za 
samostojno izvedbo vrednotenja snovi. 
Država članica mora obvestiti Agencijo o 
nameri, da izvede vrednotenje.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da se države članice lahko odločijo za vrednotenje snovi, tudi če se 
Agencija odloči nasprotno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 826
Člen 44, odstavek 1

1. Če so po mnenju pristojnega organa za 
razjasnitev suma iz člena 43a bis (1)
potrebne dodatne informacije, če je 
ustrezno, vključno z informacijami, ki se ne 
zahtevajo v prilogah V do VIII, pristojni 
organ pripravi osnutek odločitve, ki od 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) zahteva 
predložitev dodatnih informacij, pri čemer 
navede tudi razloge za to. Odločitev se 
sprejme v skladu s postopkom iz členov 48 
in 49.

1. Če so po mnenju Agencije, dodatno k 
zahtevam členov 9, 12 in 13, potrebne 
dodatne informacije, Agencija pripravi 
osnutek odločitve, ki od registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) zahteva predložitev dodatnih 
informacij, pri čemer navede tudi razloge za 
to. Odločitev se sprejme v skladu s 
postopkom iz členov 48 in 49.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki izhaja iz dejstva, da ima pristojnost Agencija in ne organ države 
članice.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 827
Člen 44, odstavek 1

1. Če so po mnenju pristojnega organa za 
razjasnitev suma iz člena 43a bis (1)
potrebne dodatne informacije, če je ustrezno, 
vključno z informacijami, ki se ne zahtevajo 
v prilogah V do VIII, pristojni organ 
pripravi osnutek odločitve, ki od 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) zahteva 
predložitev dodatnih informacij, pri čemer 
navede tudi razloge za to. Odločitev se 
sprejme v skladu s postopkom iz členov 48 
in 49.

1. Če so po mnenju Agencije za razjasnitev 
suma iz člena 43a (1a) potrebne dodatne 
informacije, če je ustrezno, vključno z 
informacijami, ki se ne zahtevajo v Prilogah
V do VIII, pristojni organ pripravi osnutek 
odločitve, ki od registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) zahteva predložitev dodatnih 
informacij, pri čemer navede tudi razloge za 
to. Odločitev se sprejme v skladu s 
postopkom iz členov 48 in 49.
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Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 38.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 828
Člen 44, odstavek 1

1. Če so po mnenju pristojnega organa za 
razjasnitev suma iz člena 43a bis (1)
potrebne dodatne informacije, če je 
ustrezno, vključno z informacijami, ki se ne 
zahtevajo v prilogah V do VIII, pristojni 
organ pripravi osnutek odločitve, ki od 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) zahteva 
predložitev dodatnih informacij, pri čemer 
navede tudi razloge za to. Odločitev se 
sprejme v skladu s postopkom iz členov 48 
in 49. 

1. Če so po mnenju Agencije potrebne 
dodatne informacije razen dokumenta z 
bistvenimi podatki v skladu s členom 9 in 
predloga registracijskega zavezanca za 
preskušanje, Agencija pripravi osnutek 
odločitve, ki od registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) zahteva predložitev dodatnih 
informacij, pri čemer navede tudi razloge za 
to in priloži analizo tveganja. Odločitev se 
sprejme v skladu s postopkom iz členov 48 
in 49. 

Or. it

Obrazložitev

Merila za zahtevanje dodatnih informacij morajo temeljiti na tveganju. Ta predlog 
spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi 
s členi naslova VI, Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 829
Člen 44, odstavek 2

2. Registracijski zavezanec predloži 
Agenciji zahtevane informacije.

črtano

Or. fr
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Obrazložitev

Za doseganje večje učinkovitosti je pomembno, da obstaja le en tekoči načrt Skupnosti in ne 
združevanje več državnih tekočih načrtov. Prav tako je Agencija odgovorna za izvajanje tega 
tekočega načrta, ki mora biti občutljiv za skrbi držav članic. (Françoise Grossetête)

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 830
Člen 44, odstavek 3

3. Osnutek odločitve, ki zahteva od 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) dodatne 
informacije, se pripravi v 12 mesecih po 
objavi tekočega načrta na spletni strani 
Agencije.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Za doseganje večje učinkovitosti je pomembno, da obstaja le en tekoči načrt Skupnosti in ne 
združevanje več državnih tekočih načrtov. Prav tako je Agencija odgovorna za izvajanje tega 
tekočega načrta, ki mora biti občutljiv za skrbi držav članic. (Françoise Grossetête)

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 831
Člen 44, odstavek 3

3. Osnutek odločitve, ki zahteva od 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) dodatne 
informacije, se pripravi v 12 mesecih po 
objavi tekočega načrta na spletni strani 
Agencije.

3. Osnutek odločitve, ki zahteva od 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) dodatne 
informacije, se pripravi v 12 mesecih po 
objavi seznama iz člena 43a(1b). Ko se snov 
vključi na seznam iz člena 43a(1a), se 
začne nadaljnje 12-mesečno obdobje, ki 
velja za snov. 
Če Agencija ne pripravi osnutka odločitve v 
12 mesecih po vključitvi snovi na seznam iz 
člena 43a(1a), se šteje, da je vrednotenje 
končano.

Or. de
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 38. Za zagotovitev uspešnega zaključka postopka, 
mora Agencija določiti rok za pripravo osnutka odločitve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 832
Člen 44, odstavek 4

4. Ko pristojni organ zaključi svoje 
vrednotenje snovi v skladu z odstavki 1, 2 in 
3, o tem obvesti Agencijo v 12 mesecih po 
začetku vrednotenja. Če se ta rok preseže, 
se vrednotenje šteje za končano.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 38 in člena 44(3)(2).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen

Predlog spremembe 833
Člen 44, odstavek 4

4. Ko pristojni organ zaključi svoje 
vrednotenje snovi v skladu z odstavki 1, 2 in 
3, o tem obvesti Agencijo v 12 mesecih po 
začetku vrednotenja. Če se ta rok preseže, se 
vrednotenje šteje za končano.

4. Ko Agencija zaključi svoje vrednotenje 
snovi v skladu z odstavki 1, 2 in 3, o tem 
obvesti registracijske(ga) zavezanca(ce) v 
12 mesecih po začetku vrednotenja. Če se ta 
rok preseže, se vrednotenje šteje za končano.

Or. it

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je usklajenost z drugimi predlogi sprememb, katerih namen je 
združitev postopka v rokah Agencije. Ta predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z 
drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi 
(Marcello Vernola in drugi).
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Predlog spremembe izhaja iz dejstva, da ima pristojnost Agencija in ne organ države članice. 
(Werner Langen)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, 
Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger 

Krahmer

Predlog spremembe 834
Člen 44, odstavek 4

4. Ko pristojni organ zaključi svoje 
vrednotenje snovi v skladu z odstavki 1, 2 in 
3, o tem obvesti Agencijo v 12 mesecih po 
začetku vrednotenja. Če se ta rok preseže, se 
vrednotenje šteje za končano.

4. Ko Agencija zaključi svoje vrednotenje 
snovi v skladu z odstavki 1, 2 in 3, o tem 
obvesti države članice v 12 mesecih po 
začetku vrednotenja. Če se ta rok preseže, se 
vrednotenje šteje za končano.

Or. fr

Obrazložitev

Za doseganje večje učinkovitosti je pomembno, da obstaja le en tekoči načrt Skupnosti in ne 
združevanje več državnih tekočih načrtov. Prav tako je Agencija odgovorna za izvajanje tega 
tekočega načrta, ki mora biti občutljiv za skrbi držav članic. (Françoise Grossetête)

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah. 

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb bo nadomestil predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka 
poročila. 

Ta predlog spremembe zamenjuje še zlasti predlog spremembe 43 v osnutku poročila. (Guido 
Sacconi in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 835
Člen 45, odstavek 1

1. Pristojni organ se pri svojem vrednotenju 
snovi opre na predhodna vrednotenja v 
skladu s tem naslovom. Vsak osnutek 
odločitve, ki zahteva dodatne informacije v 

1. Agencija ali nacionalni organ, ki je 
pristojen za vrednotenje, se pri svojem 
vrednotenju snovi opre na predhodna 
vrednotenja v skladu s tem naslovom. Vsak 
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skladu s členom 44, se lahko utemelji samo s 
spremembo okoliščin ali novimi spoznanji.

osnutek odločitve, ki zahteva dodatne 
informacije v skladu s členom 44, se lahko 
utemelji samo s spremembo okoliščin ali 
novimi spoznanji.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb nadomesti predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka poročila. 

Ta predlog spremembe še zlasti zajema predloge sprememb 44 v osnutku poročila. (Guido 
Sacconi in drugi)

Skladnost s prejšnjimi predlogi sprememb. (Françoise Grossetête)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, 
Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni 

De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 836
Člen 45, odstavek 2

2. Da se zagotovi usklajen pristop k 
zahtevanju dodatnih informacij, Agencija 
spremlja osnutke odločitev v skladu s 
členom 44 ter določi merila in prednostne 
naloge. Kjer je ustrezno, se sprejmejo 
izvedbeni ukrepi v skladu s postopkom iz 
člena 130(3).

deleted

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 38. (Anja Weisgerber)

Predlog spremembe, ki izhaja iz dejstva, da ima pristojnost Agencija in ne organ države 
članice. (Werner Langen)

Ta predlog spremembe je skladen s predlogi sprememb, ki si prizadevajo za usmerjanje 
procesa na Agencijo, in je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VI: 



AM\565933SL.doc 57/84 PE 357.821v01-00

SL

Vrednotenje snovi. (Marcello Vernola in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 837
Člen 45, odstavek 2

2. Da se zagotovi usklajen pristop k 
zahtevanju dodatnih informacij, Agencija 
spremlja osnutke odločitev v skladu s 
členom 44 ter določi merila in prednostne 
naloge. Kjer je ustrezno, se sprejmejo 
izvedbeni ukrepi v skladu s postopkom iz 
člena 130(3).

2. Kjer je ustrezno, se sprejmejo izvedbeni 
ukrepi v skladu s postopkom iz člena 130(3).

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb nadomesti predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka poročila. 

Ta predlog spremembe še zlasti zajema predloge sprememb 44 v osnutku poročila. (Guido 
Sacconi in drugi)

Skladnost s prejšnjimi predlogi sprememb. (Françoise Grossetête)

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 838
Člen 46, odstavek 2

2. Ko je vrednotenje snovi končano, 
pristojni organ uporabi informacije, 
pridobljene pri tem vrednotenju, za namene 
členov 56(3) in 66(2) ter pridobljene
informacije sporoči Komisiji, Agenciji in 
drugim državam članicam. Pristojni organ 
obvesti Komisijo, Agencijo, registracijskega 
zavezanca in pristojne organe drugih držav 

2. Ko je vrednotenje snovi končano, 
Agencija da na voljo državam članicam 
informacije, pridobljene pri tem vrednotenju, 
za namene členov 56(3) in 66(2) ter 
informacije sporoči Komisiji. Agencija
obvesti Komisijo, registracijskega zavezanca 
in države članice, ali namerava pridobljene 
informacije uporabiti in kako.



PE 357.821v01-00 58/84 AM\565933SL.doc

SL

članic, ali namerava pridobljene informacije 
uporabiti in kako.

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 38.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen

Predlog spremembe 839
Člen 46, odstavek 2

2. Ko je vrednotenje snovi končano, 
pristojni organ uporabi informacije, 
pridobljene pri tem vrednotenju, za namene 
členov 56(3) in 66(2) ter pridobljene 
informacije sporoči Komisiji, Agenciji in 
drugim državam članicam. Pristojni organ 
obvesti Komisijo, Agencijo, registracijskega 
zavezanca in pristojne organe drugih držav 
članic, ali namerava pridobljene informacije 
uporabiti in kako.

2. Agencija obvesti Komisijo (črtano), 
registracijskega zavezanca in pristojne 
organe držav članic, ali namerava 
pridobljene informacije uporabiti in kako za 
namene iz členov 56(3) in 66(2).

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva odločitev, da mora biti celotno upravljanje postopka 
vrednotenja v rokah Agencije. Treba ga je obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, 
ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi (Marcello Vernola in drugi).

Informacije, pridobljene pri vrednotenju, je treba uporabiti pri postopkih za dovoljevanje ali 
omejevanje. (Werner Langen)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 840
Člen 46, odstavek 2

2. Ko je vrednotenje snovi končano, 2. Ko je vrednotenje snovi končano, 
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pristojni organ uporabi informacije, 
pridobljene pri tem vrednotenju, za namene 
členov 56(3) in 66(2) ter pridobljene 
informacije sporoči Komisiji, Agenciji in 
drugim državam članicam. Pristojni organ 
obvesti Komisijo, Agencijo, registracijskega 
zavezanca in pristojne organe drugih držav 
članic, ali namerava pridobljene informacije
uporabiti in kako.

Agencija uporabi informacije, pridobljene 
pri tem vrednotenju, za namene členov 56(3) 
in 66(2) ter informacije sporoči Komisiji in 
državam članicam. Agencija obvesti 
Komisijo, registracijskega zavezanca in 
države članice, ali namerava pridobljene 
informacije uporabiti in kako.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb nadomesti predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka poročila. 
(Guido Sacconi in drugi)

Skladnost s prejšnjimi predlogi sprememb. (Françoise Grossetête)

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 841
Člen 46, odstavek 2

2. Ko je vrednotenje snovi končano, 
pristojni organ uporabi informacije, 
pridobljene pri tem vrednotenju, za namene 
členov 56(3) in 66(2) ter pridobljene 
informacije sporoči Komisiji, Agenciji in 
drugim državam članicam. Pristojni organ 
obvesti Komisijo, Agencijo, registracijskega
zavezanca in pristojne organe drugih držav 
članic, ali namerava pridobljene informacije 
uporabiti in kako.

2. Agencija obvesti Komisijo, 
registracijskega zavezanca in pristojne 
organe drugih držav članic, ali namerava 
pridobljene informacije uporabiti in kako za 
namene členov 56(3) in 66(2).

Or. de

Obrazložitev

Informacije, pridobljene pri vrednotenju, je treba uporabiti pri postopkih za dovoljevanje ali 
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omejevanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 842
Člen 46 a (novo)

1. Agencija preveri informacije, predložene 
zaradi uporabe člena 43a, da preveri in 
potrdi, ali so predložene informacije v 
skladu z zahtevami, ki se uporabljajo za 
ustrezno kombinacijo kriterijev iz Priloge 
IC.
2. Na podlagi preverjanja v skladu z 
odstavkom 1 lahko Agencija pripravi 
osnutek odločitve, s katero zahteva, da 
registracijski zavezanec(i) v določenem 
času predloži(jo) vse informacije, ki so 
potrebne, da je(so) registracija(e) v skladu z 
ustreznimi zahtevami za informacije.
3. Agencija obvesti Komisijo, države članice 
in registracijskega(e) zavezanca(e) o svojih 
sklepih, če svetuje začetek vrednotenja 
snovi ali obvladovanje tveganja s strani 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora opraviti preverjanje popolnosti in skladnosti, da preveri in potrdi, da 
registracijski zavezanec izpolnjuje vse obveznosti, ki izhajajo iz uporabe člena 43a. Prav tako 
mora biti mogoče, na podlagi že razpoložljivih informacij, takoj uveljaviti priporočilo za 
začetek vrednotenja snovi ali izvajanja ukrepov Skupnosti za obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 843
Člen 47, uvodni del

Za na mestu izolirane vmesne proizvode se 
ne uporablja niti ocenjevanje dokumentacije 
niti vrednotenje snovi. Če se lahko dokaže, 
da nevarnost zaradi uporabe na mestu 

Za na mestu izolirane vmesne proizvode se 
ne uporablja niti ocenjevanje dokumentacije 
niti vrednotenje snovi. Če pristojni organ 
države članice lahko predloži dokaz, da se 
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izoliranega vmesnega proizvoda povzroča 
zaskrbljenost, enakovredno zaskrbljenosti, 
ki jo povzroča uporaba snovi, ki jih je treba 
v skladu s členom 54 vključiti v Prilogo 
XIII, lahko pristojni organ države članice, 
na ozemlju katere je to mesto:

je zaradi uporabe na mestu izoliranega 
vmesnega proizvoda pojavilo neustrezno 
nadzorovano tveganje, lahko pristojni organ 
države članice, na ozemlju katere je to 
mesto:

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije zahteva veliko količino dokazov s strani države članice, preden lahko 
zaprosi za več informacij o varnosti vmesnih proizvodov; ta predlog spremembe zmanjša to 
breme.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 844
Člen 47, uvodni del

Za na mestu izolirane vmesne proizvode se 
ne uporablja niti ocenjevanje 
dokumentacije niti vrednotenje snovi. Če se 
lahko dokaže, da nevarnost zaradi uporabe 
na mestu izoliranega vmesnega proizvoda 
povzroča zaskrbljenost, enakovredno 
zaskrbljenosti, ki jo povzroča uporaba 
snovi, ki jih je treba v skladu s členom 54 
vključiti v Prilogo XIII, lahko pristojni 
organ države članice, na ozemlju katere je 
to mesto:

V zvezi z vmesnimi proizvodi lahko 
Agencija in pristojni organ države članice, 
v kateri je mesto, zahtevata informacije, ki 
jih imajo podjetja, v skladu s členom 16. 
Agencija lahko vrednoti te informacije v 
skladu s členom 40.

Or. de

Obrazložitev

Agencija in pristojni organi držav članic morajo imeti tudi možnost preverjanja vmesnih 
proizvodov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 845
Člen 47, uvodni del

Za na mestu izolirane vmesne proizvode se Za na mestu izolirane vmesne proizvode se 
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ne uporablja niti ocenjevanje dokumentacije 
niti vrednotenje snovi. Če se lahko dokaže, 
da nevarnost zaradi uporabe na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda povzroča 
zaskrbljenost, enakovredno zaskrbljenosti, 
ki jo povzroča uporaba snovi, ki jih je treba 
v skladu s členom 54 vključiti v Prilogo 
XIII, lahko pristojni organ države članice, 
na ozemlju katere je to mesto:

ne uporablja niti ocenjevanje dokumentacije 
niti vrednotenje snovi. Vseeno za vmesne 
proizvode, ki ustrezajo merilom, določenim 
v členu 54, pristojni organ:

Or. en

Obrazložitev

Vmesni proizvodi, ki izpolnjujejo merila za zelo veliko skrb, so lahko delavcem nevarni in 
poklicna izpostavljenost se mora zmanjšati. Zato je treba razpoložljivost nadomestnih snovi, 
ki izpolnjujejo merila za zelo velike skrbi, obravnavati zaradi zamenjave teh vmesnih 
proizvodov z varnejšimi nadomestnimi snovmi. To bi prispevalo tudi k boljšemu izvajanju 
obstoječe zakonodaje o varnosti delavcev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 846
Člen 47, uvodni del

Za na mestu izolirane vmesne proizvode se 
ne uporablja niti ocenjevanje dokumentacije 
niti vrednotenje snovi. Če se lahko dokaže, 
da nevarnost zaradi uporabe na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda povzroča 
zaskrbljenost, enakovredno zaskrbljenosti, ki 
jo povzroča uporaba snovi, ki jih je treba v 
skladu s členom 54 vključiti v Prilogo XIII, 
lahko pristojni organ države članice, na 
ozemlju katere je to mesto: 

Za na mestu izolirane vmesne proizvode se 
ne uporablja niti ocenjevanje dokumentacije 
niti vrednotenje snovi. Če se lahko dokaže, 
da nevarnost zaradi uporabe na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda povzroča 
zaskrbljenost, enakovredno zaskrbljenosti, ki 
jo povzroča uporaba snovi, ki jih je treba v 
skladu s členom 54 vključiti v Prilogo XIII, 
lahko Agencija: 

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva odločitev, da mora biti celotno upravljanje postopka 
vrednotenja v rokah Agencije. To se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, 
ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 847
Člen 47, točka (a)

(a) od registracijskega zavezanca zahteva, 
da predloži dodatne informacije, 
neposredno povezane z ugotovljeno 
nevarnostjo. Tej zahtevi je treba priložiti 
pisno utemeljitev;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 47, uvodni del, ki ga predlaga Werner Langen.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 848
Člen 47, točka (a)

(a) od registracijskega zavezanca zahteva, da 
predloži dodatne informacije, neposredno 
povezane z ugotovljeno nevarnostjo. Tej 
zahtevi je treba priložiti pisno utemeljitev;

(a) od registracijskega zavezanca zahteva, da 
predloži dodatne informacije, zlasti v zvezi z 
razpoložljivostjo nadomestnih snovi in
nadomestnega načrta;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 47, uvodni del, ki ga predlagajo Carl Schlyter in 
drugi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 849
Člen 47, točka (b)

(b) preuči vse predložene informacije in po 
potrebi sprejme ustrezne ukrepe za 
zmanjšanje nevarnosti, ugotovljene v zvezi z 
zadevnim mestom.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 47, uvodni del, ki ga predlaga Werner Langen.

Predlog spremembe, ki ga vloži Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 850
Člen 47, točka (b)

(b) preuči vse predložene informacije in po 
potrebi sprejme ustrezne ukrepe za 
zmanjšanje nevarnosti, ugotovljene v zvezi z 
zadevnim mestom.

(b) preuči vse predložene informacije in po 
potrebi sprejme ustrezne ukrepe za 
zmanjšanje nevarnosti, zlasti če so na voljo 
varnejše nadomestne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 47, uvodni del, ki ga predlagajo Carl Schlyter in 
drugi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 851
Člen 47, pododstavek 2

Postopek iz prvega odstavka lahko izvede 
samo v njem navedeni pristojni organ.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitve predloga spremembe člena 47, uvodni del, ki ga predlagajo Carl Schlyter in 
drugi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 
Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Amendment 852
Article 48, paragraph 1

1. Pristojni organ vse osnutke odločitev v 1. Agencija vse osnutke odločitev v skladu s 
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skladu s členi 39, 40 ali 44 sporoči 
zadevnemu(im) registracijskemu(im) 
zavezancu(em) ali uporabniku(om) na nižji 
stopnji in ga (jih) obvesti o njegovi (njihovi) 
pravici, da v 30 dneh po prejemu obvestila 
predloži(jo) svoje pripombe. Pristojni organ
upošteva vse prejete pripombe in lahko v 
skladu z njimi spremeni osnutek odločitve.

členi 40, 43a bis ali 44 sporoči 
zadevnemu(im) registracijskemu(im) 
zavezancu(em) ali uporabniku(om) na nižji 
stopnji in ga (jih) obvesti o njegovi (njihovi) 
pravici, da v 30 dneh po prejemu obvestila 
predloži(jo) svoje pripombe. Agencija
upošteva vse prejete pripombe in lahko v 
skladu z njimi spremeni osnutek odločitve.

Or. de

Obrazložitev

Pogosto se proizvodnja ali uvoz ustavi le začasno, npr. v posebnih okoliščinah, povezanih s 
poslovanjem, ali zaradi gradbenih del itd. To mora biti mogoče brez samodejne izgube 
veljavnosti registracij. (Werner Langen)

Za poenostavitev zadev in združitev postopka mora Agencija obravnavati naloge vrednotenja 
in imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja. Na podlagi predloga 
spremembe člena 43a se le v primerih, ko je proizvajalec dokončno prenehal poslovati, šteje 
kot utemeljeno, da registracija postane neveljavna. Obstajajo številni primeri, ko je bila 
proizvodnja ustavljena le začasno, npr. zaradi gospodarskih težav ali težav z vzpostavitvijo 
zmogljivosti, in registracija ne sme postati neveljavna. To mora biti v besedilu jasno. Ta 
predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VI: 
Vrednotenje snovi. (Marcello Vernola)

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 853
Člen 48, odstavek 2

2. Če je registracijski zavezanec prenehal 
proizvajati ali uvažati snov, o tem obvesti 
pristojni organ, kar ima za posledico 
prenehanje veljavnosti njegove registracije
in da se v zvezi s to snovjo ne more več 
zahtevati dodatnih informacij, razen če se ne 
predloži nova registracija.

2. Če je registracijski zavezanec prenehal 
proizvajati ali uvažati snov, o tem obvesti 
Agencijo, kar ima za posledico odložitev 
obveznosti, ki izhajajo iz registracije, in da 
se v zvezi s to snovjo v tem obdobju ne more 
več zahtevati dodatnih informacij. Če 
registracijski zavezanec dokončno preneha 
proizvodnjo ali uvoz snovi, njegova 
registracija preneha veljati po enem letu, 
razen če pravic, ki izhajajo iz registracije, 
ne dodeli tretji stranki. 

Or. de
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Obrazložitev

Pogosto se proizvodnja ali uvoz ustavi le začasno, npr. v posebnih okoliščinah, povezanih s 
poslovanjem, ali zaradi gradbenih del itd. To mora biti mogoče brez samodejne izgube 
veljavnosti registracij.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 854
Člen 48, odstavek 2

2. Če je registracijski zavezanec prenehal 
proizvajati ali uvažati snov, o tem obvesti 
pristojni organ, kar ima za posledico 
prenehanje veljavnosti njegove registracije 
in da se v zvezi s to snovjo ne more več 
zahtevati dodatnih informacij, razen če se ne 
predloži nova registracija. 

2. Če je registracijski zavezanec popolnoma
prenehal proizvajati ali uvažati snov, o tem 
obvesti Agencijo, kar ima za posledico 
prenehanje veljavnosti njegove registracije 
in da se v zvezi s to snovjo ne more več 
zahtevati dodatnih informacij, razen če se ne 
predloži nova registracija. 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve in združevanja postopka mora biti Agencija odgovorna za postopek 
vrednotenja in mora imeti izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja. Na 
podlagi predloga spremembe, predloženega v zvezi s členom 43a, se lahko le v primerih, ko je 
proizvajalec za vedno prenehal z opravljati dejavnost, zakonito šteje, da je registracija 
potekla. Obstajajo primeri, ko je proizvodnja le začasno ustavljena zaradi finančnih težav, 
težav z nameščanjem itd., in zato ni nobenega razloga, da se registracija šteje kot neveljavna. 
To je treba razjasniti v besedilu. Ta predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z 
drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 855
Člen 48, odstavek 3

3. Registracijski zavezanec lahko preneha
proizvajati ali uvažati snovi po sprejetju 
osnutka odločitve. V tem primeru o tem 
obvesti pristojni organ, kar ima za 
posledico prenehanje veljavnosti njegove 
registracije in da se v zvezi s to snovjo ne 

3. Odstavek 1 se uporablja tudi, če 
registracijski zavezanec preneha proizvajati 
ali uvažati snovi po sprejetju osnutka 
odločitve.
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more več zahtevati dodatnih informacij, 
razen če se ne predloži nova registracija.

Or. de

Obrazložitev

Pogosto se proizvodnja ali uvoz ustavi le začasno, npr. v posebnih okoliščinah, povezanih s 
poslovanjem, ali zaradi gradbenih del itd. To mora biti mogoče brez samodejne izgube 
veljavnosti registracij.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 856
Člen 48, odstavek 3

3. Registracijski zavezanec lahko preneha 
proizvajati ali uvažati snovi po sprejetju 
osnutka odločitve. V tem primeru o tem 
obvesti pristojni organ, kar ima za posledico 
prenehanje veljavnosti njegove registracije 
in da se v zvezi s to snovjo ne more več 
zahtevati dodatnih informacij, razen če se ne 
predloži nova registracija. 

3. Registracijski zavezanec lahko 
popolnoma preneha proizvajati ali uvažati 
snovi po sprejetju osnutka odločitve. V tem 
primeru o tem obvesti Agencijo, kar ima za 
posledico prenehanje veljavnosti njegove 
registracije in da se v zvezi s to snovjo ne 
more več zahtevati dodatnih informacij, 
razen če se ne predloži nova registracija. 

Or. it

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve in združevanja postopka mora biti Agencija odgovorna za postopek 
vrednotenja in imeti mora izključno pristojnost odločanja o vseh vidikih vrednotenja. Na 
podlagi predloga spremembe, predloženega v zvezi s členom 43a, se lahko le v primerih, ko je 
proizvajalec za vedno prenehal opravljati dejavnost, zakonito šteje, da je registracija potekla. 
Obstajajo primeri, ko je proizvodnja le začasno ustavljena zaradi finančnih težav, težav z 
nameščanjem itd., in zato ni nobenega razloga, da se registracija šteje kot neveljavna. To je 
treba razjasniti v besedilu. Ta predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 857
Člen 48, odstavek 3 a (novo)
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3a. Določbe iz odstavkov 1 do 3 se 
uporabljajo skladno s tem v primeru 
osnutkov odločitev, ki jih je sprejela 
Agencija v skladu s členom 44.

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 38.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 858
Člen 49, odstavek 1

1. Pristojni organ države članice pošlje svoj 
osnutek odločitve v skladu s členi 39, 40 ali 
44 Agenciji, skupaj z vsemi pripombami 
registracijskega zavezanca ali uporabnika 
na nižji stopnji, pri čemer navede, kako so 
bile te pripombe upoštevane. Agencija ta 
osnutek odločitve skupaj s pripombami 
razpošlje pristojnim organom drugih držav 
članic.

1. Agencija svoje osnutke odločitev, na 
podlagi členov 39, 40, 41, 43, člena 43a in 
člena 44, sporoči pristojnim organom 
drugih držav članic.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva odločitev, da mora biti celotno upravljanje postopka 
vrednotenja v rokah Agencije, ter potrebo po skladnosti s predlogom spremembe člena 43a. 
Ta predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi s členi naslova VI, Ocenjevanje snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer in Chris 
Davies

Predlog spremembe 859
Člen 49, odstavek 1

1. Pristojni organ države članice pošlje svoj 
osnutek odločitve v skladu s členi 39, 40 ali 
44 Agenciji, skupaj z vsemi pripombami 

1. Agencija svoj osnutek odločitve ali 
tistega, ki ga je izdelal organ poročevalca v 
državi članici, razpošlje v skladu s členi 39, 
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registracijskega zavezanca ali uporabnika 
na nižji stopnji, pri čemer navede, kako so 
bile te pripombe upoštevane. Agencija ta
osnutek odločitve skupaj s pripombami 
razpošlje pristojnim organom drugih držav 
članic.

40 ali 44, skupaj s kakršnimi koli 
pripombami interesnih skupin, Evropskega 
centra za validacijo alternativnih metod 
(ECVAM) in registracijskega zavezanca ali 
uporabnika na nižji stopnji, pri čemer 
državam članicam navede, kako so se te 
pripombe upoštevale.

Or. en

Obrazložitev

Spremenjena različica novega predloga spremembe člena 49 (odstavki 1–4), ki so jo uvedli 
različni avtorji, s spremembo v prvem odstavku (glej podčrtano).

Razpošiljanje pripomb mora vključevati pripombe drugih interesnih skupin in ECVAM. 
(Caroline Lucas in drugi)

Povezano s predlogi sprememb člena 39(1a), člena 39(1b) in člena 39(2). Kakršne koli 
pripombe, prejete v skladu s členom 39, odstavka 1a in1b, je treba predložiti skupaj s 
pripombami registracijskega zavezanca ali uporabnika na nižji stopnji, da jih pregledajo 
Agencija in pristojni organi drugih držav članic. (Chris Davies) 

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 860
Člen 49, odstavek 1

1. Pristojni organ države članice pošlje svoj 
osnutek odločitve v skladu s členi 39, 40 ali 
44 Agenciji, skupaj z vsemi pripombami 
registracijskega zavezanca ali uporabnika 
na nižji stopnji, pri čemer navede, kako so 
bile te pripombe upoštevane. Agencija ta
osnutek odločitve skupaj s pripombami
razpošlje pristojnim organom drugih držav 
članic.

1. Agencija svoje osnutke odločitev, skupaj s 
pripombami, v smislu členov 40, 41, 43, 43a 
bis in 44 razpošlje pristojnim organom 
drugih držav članic.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki izhaja iz dejstva, da ima pristojnost Agencija in ne organ države 
članice.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, 
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Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer in Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 861
Člen 49, odstavek 1

1. Pristojni organ države članice pošlje svoj 
osnutek odločitve v skladu s členi 39, 40 ali 
44 Agenciji, skupaj z vsemi pripombami 
registracijskega zavezanca ali uporabnika 
na nižji stopnji, pri čemer navede, kako so 
bile te pripombe upoštevane. Agencija ta
osnutek odločitve skupaj s pripombami 
razpošlje pristojnim organom drugih držav 
članic.

1. Agencija svoj osnutek odločitve ali 
tistega, ki ga je izdelal organ poročevalca v 
državi članici, razpošlje v skladu s členi 39, 
40 ali 44, skupaj s kakršnimi koli 
pripombami registracijskega zavezanca ali 
uporabnika na nižji stopnji, pri čemer 
državam članicam navede, kako so se te 
pripombe upoštevale.

Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb nadomesti predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka poročila. 

Ta predlog spremembe zajema še zlasti predloga sprememb 48 in 49 v osnutku poročila. 
(Guido Sacconi in drugi)

Kot del usklajenega postopka in da se izogne kakršnim koli neskladjem, ureja Agencija 
pregledovanje predlogov za preskuse in dokumentacije, kar bo omogočilo dostop do 
evropskih omrežij vrednotenja agencij in institucij. (Françoise Grossetête) 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 862
Člen 49, odstavek 2

2. V 30 dneh po tem, ko je bil osnutek 
razposlan, lahko pristojni organi drugih
držav članic Agenciji sporočijo predlog 
sprememb osnutka odločitve, pri čemer 
pošljejo en izvod pristojnemu organu. V 
enakem roku lahko Agencija predlaga 
spremembe osnutka odločitve, pri čemer 
dobi pristojni organ en izvod.

2. V 30 dneh po tem, ko je bil osnutek 
razposlan, lahko države članice Agenciji 
sporočijo predlog spremembe osnutka 
odločitve.
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Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 49(1).

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 863
Člen 49, odstavek 2

2. V 30 dneh po tem, ko je bil osnutek 
razposlan, lahko pristojni organi drugih 
držav članic Agenciji sporočijo predlog 
sprememb osnutka odločitve, pri čemer 
pošljejo en izvod pristojnemu organu. V 
enakem roku lahko Agencija predlaga 
spremembe osnutka odločitve, pri čemer 
dobi pristojni organ en izvod.

2. V 30 dneh po tem, ko je bil osnutek 
razposlan, lahko pristojni organi drugih 
držav članic Agenciji sporočijo predlog 
spremembe osnutka odločitve. 

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 49(1).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 864
Člen 49, odstavek 2

2. V 30 dneh po tem, ko je bil osnutek 
razposlan, lahko pristojni organi drugih 
držav članic Agenciji sporočijo predlog 
sprememb osnutka odločitve, pri čemer 
pošljejo en izvod pristojnemu organu. V 
enakem roku lahko Agencija predlaga 
spremembe osnutka odločitve, pri čemer 
dobi pristojni organ en izvod.

2. V 30 dneh po tem, ko je bil osnutek 
razposlan, lahko pristojni organi drugih 
držav članic Agenciji sporočijo predlog 
spremembe osnutka odločitve.

Or. it
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 49(1).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 865
Člen 49, odstavek 3

3. Če Agencija v 30 dneh ne prejme 
nobenega predloga ali če sama ne da 
nobenega predloga, sprejme odločitev v 
različici iz odstavka 1.

3. Če Agencija v 30 dneh ne prejme 
nobenega predloga, sprejme odločitev v 
različici iz odstavka 1. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 49(1).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 866
Člen 49, odstavek 4

4. Če Agencija prejme predlog spremembe, 
lahko spremeni osnutek odločitve. Agencija 
osnutek odločitve skupaj s predlaganimi 
spremembami predloži Odboru držav članic 
v 15 dneh po poteku 30-dnevnega roka iz 
odstavka 2. Agencija ukrepa enako, če je 
sama dala predlog spremembe v skladu z 
odstavkom 2.

4. Če Agencija prejme predlog spremembe, 
lahko spremeni osnutek odločitve. Agencija 
osnutek odločitve skupaj s predlaganimi 
spremembami predloži Odboru držav članic 
v 15 dneh po poteku 30-dnevnega roka iz 
odstavka 2. (črtano)

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 49(1).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 867
Člen 44, odstavek 4

4. Če Agencija prejme predlog spremembe, 
lahko spremeni osnutek odločitve. Agencija 
osnutek odločitve skupaj s predlaganimi 
spremembami predloži Odboru držav članic
v 15 dneh po poteku 30-dnevnega roka iz 
odstavka 2. Agencija ukrepa enako, če je 
sama dala predlog spremembe v skladu z 
odstavkom 2.

4. Če Agencija prejme predlog spremembe, 
lahko spremeni osnutek odločitve. Agencija 
preuči predlog in sprejme odločitev v 15 
dneh po poteku 30-dnevnega roka iz 
odstavka 2. 

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki izhaja iz dejstva, da ima pristojnost Agencija in ne organ države 
članice.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 868
Člen 49, odstavek 4

4. Če Agencija prejme predlog spremembe, 
lahko spremeni osnutek odločitve. Agencija 
osnutek odločitve skupaj s predlaganimi 
spremembami predloži Odboru držav članic
v 15 dneh po poteku 30-dnevnega roka iz 
odstavka 2. Agencija ukrepa enako, če je 
sama dala predlog spremembe v skladu z 
odstavkom 2.

4. Če Agencija prejme predlog spremembe, 
preuči predlog in lahko sprejme odločitev v 
15 dneh po poteku 30-dnevnega roka iz 
odstavka 2.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve in pospeševanja postopkov mora imeti Agencija izključno pristojnost za 
odločanje. Z vključevanjem Odbora držav članic in zlasti z mogočo zahtevo za soglasje bi se 
sistem lahko oviral. Ta predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi 
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sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen

Predlog spremembe 869
Člen 49, odstavek 5

5. Agencija vsak predlog spremembe takoj 
sporoči vsem zadevnim registracijskim 
zavezancem ali uporabnikom na nižji 
stopnji in jim omogoči, da v 30 dneh 
predložijo svoje pripombe. Odbor držav 
članic upošteva vse prejete pripombe.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve in pospeševanja postopkov mora imeti Agencija izključno pristojnost za 
odločanje. Z vključevanjem Odbora držav članic in zlasti z mogočo zahtevo za soglasje bi se 
sistem lahko oviral. Ta predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi 
sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi. Ta predlog 
spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi 
s členi naslova VI, Vrednotenje snovi (Marcello Vernola in drugi). 

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 49(1), ki ga predlaga Werner Langen.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 870
Člen 49, odstavek 5

5. Agencija vsak predlog spremembe takoj 
sporoči vsem zadevnim registracijskim 
zavezancem ali uporabnikom na nižji stopnji 
in jim omogoči, da v 30 dneh predložijo 
svoje pripombe. Odbor držav članic 
upošteva vse prejete pripombe.

5. Agencija vsak predlog spremembe takoj 
sporoči vsem zadevnim registracijskim 
zavezancem ali uporabnikom na nižji stopnji 
in jim omogoči, da v 30 dneh predložijo 
svoje pripombe. (črtano)

Or. fr
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 49(1).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 871
Člen 49, odstavek 6

6. Če Odbor držav članic doseže soglasje o 
osnutku odločitve v 60 dneh po tem, ko mu 
je bila zadeva predložena, Agencija v 
skladu s tem sprejme odločitev.

črtano

Če Odbor držav članic ne doseže soglasja, 
sprejme mnenje v skladu s členom 81(8) v 
60 dneh po tem, ko mu je bila zadeva 
predložena. Agencija to mnenje sporoči 
Komisiji. 

Or. it

Obrazložitev

Glej obrazložitev predlogov sprememb členov 49(1) in 49(5).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis and Miroslav 

Mikolášik + Werner Langen + Françoise Grossetête

Predlog spremembe 872
Člen 49, odstavek 7

7. V 60 dneh po prejemu mnenja Komisija 
pripravi osnutek odločitve, ki se sprejme v 
skladu s postopkom iz člena 130(2).

črtano

Or. it

Obrazložitev

Glej obrazložitev predlogov sprememb členov 49(1) in 49(5).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 873
Člen 49, odstavek 8

8. Proti odločitvam Agencije iz odstavkov 3 
in 6 se lahko vloži pritožba v skladu s členi 
87, 88 in 89.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predlogov sprememb členov 49(1) in 49(5).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 874
Člen 49, odstavek 8

8. Proti odločitvam Agencije iz odstavkov 3 
in 6 se lahko vloži pritožba v skladu s členi 
87, 88 in 89.

8. Proti odločitvam Agencije (črtano) se 
lahko vloži pritožba v skladu s členi 87, 88 
in 89.

Or. it

Obrazložitev

Pritožbe v skladu s členoma 87 in 89 ne smejo biti omejene na odločitve iz določenih 
odstavkov, ampak morajo biti dopustne v vseh primerih. Ta predlog spremembe se mora 
obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, 
Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 875
Člen 49 a (novo)

Člen 49a
Sprejetje odločitev v zvezi z vrednotenjem s 

strani Agencije
Agencija predloži Odboru držav članic 
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svoje osnutke odločitev iz člena 44, v 
katerih pojasnjuje, kako je upoštevala 
kakršne koli pripombe registracijskega 
zavezanca ali uporabnika na nižji stopnji. 
Določbe člena 49(6) do (8) se uporabljajo 
za ta člen.

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 38.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 876
Člen 50, naslov

Delitev stroškov za preskuse na vretenčarjih 
brez sporazuma med registracijskimi 

zavezanci

Delitev stroškov za preskuse, ki vključujejo 
živali, in preskuse, ki ne vključujejo živali, 

brez sporazuma med registracijskimi 
zavezanci

Or. en

Obrazložitev

Del predloga ESER.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 877
Člen 50, odstavek 1

1. Če registracijski zavezanec ali uporabnik 
na nižji stopnji izvede preskus v imenu
drugih, si stroške te študije vsi enakomerno 
porazdelijo.

1. Če je v skladu s členom 39 več 
registracijskih zavezancev in/ali 
uporabnikov na nižji stopnji iste snovi 
predložilo predloge za preskuse, jim 
pristojni organ za vrednotenje da 
priložnost, da v 30 dneh dosežejo sporazum 
o tem, kdo bo opravil in predložil študijo.
Če registracijski zavezanec ali uporabnik na 
nižji stopnji opravi študijo v imenu drugih 
vpletenih, si stroške te študije vsi 
enakomerno porazdelijo. 
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Or. en

Obrazložitev

Treba je predvideti postopek za dosego sporazuma o tem, kdo bo opravil in predložil študijo. 
To je v skladu z določbami točke 41(1) iz dokumenta o posvetovanju Komisije. Spremembe, 
predlagane v drugem stavku, so načrtovana izboljšava.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 878
Člen 50, odstavek 1

1. Če registracijski zavezanec ali uporabnik 
na nižji stopnji izvede preskus v imenu 
drugih, si stroške te študije vsi enakomerno
porazdelijo.

1. Če registracijski zavezanec ali uporabnik 
na nižji stopnji izvede preskus v imenu 
drugih, si stroške te študije vsi porazdelijo 
(črtano). 

Agencija določi merila o delitvi stroškov na 
podlagi preglednosti in sorazmernosti.

Or. it

Obrazložitev

Če je treba opredeliti sorazmerne stroške, mora Agencija določiti pravična merila. Ta 
predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi (Alessandro Foglietta in drugi).

Če je treba opredeliti sorazmerne stroške, mora Agencija določiti pravična merila. (Marcello 
Vernola in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 879
Člen 50, odstavek 1 a (novo)

1a. Če se takšen dogovor ne doseže in 
študija vključuje preskuse na vretenčarjih, 
pristojni organ za vrednotenje imenuje 
enega od registracijskih zavezancev ali 
uporabnikov na nižji stopnji za izvedbo 
študije. Registracijski zavezanec ali 
uporabnik na nižji stopnji, ki je izvedel 
študijo, pristojnemu organu za vrednotenje 
omogoči dostop do nje in predloži dokazilo 
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o stroških. Pristojni organ za vrednotenje 
omogoči drugim registracijskim 
zavezancem in/ali uporabnikom na nižji 
stopnji dostop do kopije zadevne študije ob 
prejetju dokazila, da so drugi registracijski 
zavezanci in/ali uporabniki na nižji stopnji 
plačali registracijskemu zavezancu ali 
uporabniku na nižji stopnji, ki je izvedel 
študijo, enakovreden delež stroškov, ki jih 
je slednji dokazal.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 28(3) (kot je bil spremenjen) je treba v primeru, da se dogovor iz odstavka 
1 ne doseže in da študija vključuje preskuse na vretenčarjih, vključiti določbe, da se zagotovi 
skladnost z obveznostjo izmenjave podatkov iz preskusov na živalih in prepreči podvajanje 
preskusov. To je tudi v skladu z določbami točke 41(3) iz dokumenta o posvetovanju Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 880
Člen 50, odstavek 1 b (novo)

1b. Če kdo od drugih registracijskih 
zavezancev in/ali uporabnikov na nižji 
stopnji ne plača svojega deleža stroškov, ne 
bo mogel registrirati svoje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodne izjave 39a, člena 25(5a), člena 28(1c) in člena 28(3a). 
Da se zagotovi skladnost z obveznostjo izmenjave podatkov iz preskusov na živalih in prepreči 
podvajanje preskusov, se drugim registracijskim zavezancem in/ali uporabnikom na nižji 
stopnji ne sme dovoliti, da ne plačajo svojega deleža stroškov, in posledično da izvajajo 
podvajanje preskusov na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 881
Člen 51
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Obvezno poročanje držav članic Agenciji Objava informacij o vrednotenjih
Vsako leto do 28. februarja vsaka država 
članica Agenciji poroča o napredku, 
doseženem v primerjavi s predhodnim 
koledarskim letom pri izvajanju obveznosti, 
naloženih pristojnim organom v zadevni 
državi članici v zvezi s preučevanjem 
predlogov za preskuse. Agencija te 
informacije takoj objavi na svoji spletni 
strani.

Vsako leto do 28. februarja Agencija objavi 
na svoji spletni strani poročilo o napredku, 
doseženem v primerjavi s predhodnim 
koledarskim letom pri izvajanju obveznosti, 
ki so ji naložene v zvezi s preučevanjem 
predlogov za preskuse, ocenjevanjem 
dokumentacije in vrednotenjem snovi. 

Če je država članica sama izvedla 
vrednotenje, ravno tako objavi poročilo o 
tem do 28. februarja vsako leto.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb, ki povečujejo vlogo Agencije pri vrednotenju. 

Zahteve za informacije s strani Agencije se morajo dopolnjevati s predlaganim povečanjem 
njene vloge pri vrednotenju. Če dobi Agencija največjo odgovornost pri ocenjevanju 
dokumentacije in snovi, mora tudi informacije o tem vključiti v svoje letno poročilo. 

Dodatek na koncu je povezan s predlogom spremembe člena 43 a bis, alinea 6a istih avtorjev, 
ki tudi določa obveznost poročanja držav članic, če izvedejo vrednotenje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 

Françoise Grossetête

Predlog spremembe 882
Člen 51

Obvezno poročanje držav članic Agenciji Objava informacij o vrednotenju
Vsako leto do 28. februarja vsaka država 
članica Agenciji poroča o napredku, 
doseženem v primerjavi s predhodnim 
koledarskim letom pri izvajanju obveznosti, 
naloženih pristojnim organom v zadevni 
državi članici v zvezi s preučevanjem 
predlogov za preskuse. Agencija te 
informacije takoj objavi na svoji spletni 
strani.

Vsako leto do 28. februarja Agencija objavi 
na svoji spletni strani poročilo o napredku, 
doseženem v primerjavi s predhodnim 
koledarskim letom pri izvajanju obveznosti, 
ki so ji naložene v zvezi s preučevanjem 
predlogov za preskuse. 
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Or. en

Obrazložitev

Prizadeva si za krepitev vloge Agencije pri vrednotenju kemikalij, pri čemer hkrati omogoča 
najboljšo mogočo izrabo razpoložljivih virov in predvsem strokovnih virov, ki so že v državah 
članicah.

Povezano s predlogi sprememb, predloženimi v zvezi z naslovom VI, istih avtorjev. Ta paket 
predlogov sprememb nadomesti predloge sprememb 34 do 36 in 38 do 49 osnutka poročila. 
(Guido Sacconi in drugi)

Skladnost s prejšnjimi predlogi sprememb. (Françoise Grossetête)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 883
Člen 51

Obvezno poročanje držav članic Agenciji Obveznost Agencije, da zagotovi poročilo o 
napredku

Vsako leto do 28. februarja vsaka država 
članica Agenciji poroča o napredku, 
doseženem v primerjavi s predhodnim 
koledarskim letom pri izvajanju obveznosti, 
naloženih pristojnim organom v zadevni 
državi članici v zvezi s preučevanjem 
predlogov za preskuse. Agencija te 
informacije takoj objavi na svoji spletni 
strani.

Vsako leto do 28. februarja Agencija 
Komisiji poroča o napredku, doseženem v 
primerjavi s predhodnim koledarskim letom 
pri izvajanju svojih obveznosti (črtano), v 
zvezi s preučevanjem predlogov za preskuse. 
Agencija te informacije takoj objavi na svoji 
spletni strani.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva odločitev, da mora biti celotno upravljanje postopka 
vrednotenja v rokah Agencije. To se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, 
ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 884
Člen 51
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Vsako leto do 28. februarja vsaka država 
članica Agenciji poroča o napredku, 
doseženem v primerjavi s predhodnim 
koledarskim letom pri izvajanju obveznosti, 
naloženih pristojnim organom v zadevni 
državi članici v zvezi s preučevanjem 
predlogov za preskuse. Agencija te 
informacije takoj objavi na svoji spletni 
strani.

Vsako leto do 28. februarja Agencija poroča 
o napredku, doseženem v primerjavi s 
predhodnim koledarskim letom pri izvajanju 
svojih obveznosti, v zvezi s preučevanjem 
predlogov za preskuse. Agencija te 
informacije takoj objavi na svoji spletni 
strani.

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki izhaja iz dejstva, da ima pristojnost Agencija in ne organ države 
članice.


