
AM\579388SL.doc PE 360.338v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

9. 9. 2005 PE 360.338v01-00

SPORAZUMNI PREDLOGI SPREMEMB 1–16

Osnutek poročila (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
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Predlog Uredbe (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 -2003/0256(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

PODROČJE UPORABE

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Sporazumni predlog spremembe 1
Naslov I, poglavje I, člen 2

1. Ta uredba se ne uporablja za: 1. Ta uredba se ne uporablja za:

(a) radioaktivne snovi s področja uporabe 
Direktive Sveta 96/29/Euratom;

(a) radioaktivne snovi s področja uporabe 
Direktive Sveta 96/29/Euratom;

(b) snovi kot take, v pripravku ali izdelku, ki 
so pod carinskim nadzorom, če niso bile 
obdelane ali predelane in če so v začasni 
hrambi v prosti coni ali prostem skladišču, 
ker se bodo ponovno izvozile ali ker so v 
prehodu;

(b) snovi kot take, v pripravku ali izdelku, ki 
so pod carinskim nadzorom, če niso bile 
obdelane ali predelane in če so v začasni 
hrambi v prosti coni ali prostem skladišču, 
ker se bodo ponovno izvozile ali ker so v 
prehodu;

(c) neizolirane vmesne proizvode. (c) neizolirane vmesne proizvode;
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(ca) odpadke, kot so opredeljeni v Direktivi 
75/442/EGS in njenih predlogih 
sprememb;

(b) živila, kot so opredeljena v Uredbi (ES) 
178/2002;

2. Ta uredba se uporablja brez poseganja v: 2. Ta uredba se uporablja brez poseganja v:

(a) Direktivo Sveta 89/391/EGS; (a) Direktivo Sveta 89/391/EGS;

(b) Direktivo 90/394/EGS; (b) Direktivo 90/394/EGS;

(c) Direktivo Sveta 98/24/ES; (c) Direktivo Sveta 98/24/ES;

(d) zakonodajo Skupnosti o prevozu 
nevarnih snovi in nevarnih snovi v pripravkih 
po železnici, cesti, celinskih plovnih poteh, 
morju ali zraku.

(d) zakonodajo Skupnosti o prevozu 
nevarnih snovi in nevarnih snovi v pripravkih 
po železnici, cesti, celinskih plovnih poteh, 
morju ali zraku;

(da) prepovedi in omejitve, določene v 
Direktivi Sveta 76/768/EGS, kot je bila 
spremenjena, v zvezi s:

i) prepovedjo preskusov na živalih za kon
čne kozmetične proizvode in sestavine ali za 
kombinacije njihovih sestavin; in
ii) trženjem kozmetičnih proizvodov, 
katerih nekatere ali vse sestavine ali kon
čna sestava je bila preskušena na živalih.

Če so snovi, ki se uporabljajo le kot kozmeti
čne sestavine, vključene v to uredbo, niso 
dovoljeni nobeni preskusi na živalih za 
namene ocene, ki jo zahteva ta uredba v 
zvezi s takšnimi snovmi;

(db) okoljsko zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predloge sprememb 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (odst. ca), 199, 200 (odst. ca), 
202 (del, ki velja za živila), 203 (odst. b in e), 204 (odst.1 a(b)), 207, 210, 212, 241 in 242.

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 2
PRILOGA II, novi vnosi



AM\579388SL.doc 3/15 PE 360.338v01-00

SL

Št. po 
EINECS

Ime/Skupina CAS št.

265-995-8 Celulozna kaša 65996-61-4

231-959-9 Kisik O2 7782-44-7

232-296-4 Arašidovo olje

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8002-03-7

232-370-6 Olje iz sezamovih semen
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8008-74-0

232-316-1 Palmovo olje

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8002-75-3

232-282-8 Kokosovo olje

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8002-31-8

232-425-4 Olje iz palmovih jeder

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8023-79-8

266-9-484 Karitejevo maslo

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

294-851-7 Maščobe drevesa illipe
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Olje drevesa sal

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Mandljevo olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8007-69-0

Lešnikovo olje

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Orehovo olje

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8024-09-7

Olje indijskih orehov

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

8007-24-7

Olje brazilskih oreščkov

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Olje zemeljskih oreškov
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.
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Olje makadamije

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano 
sojino olje

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano olje 
iz repičnega semena

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano son
čnično olje
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano 
palmovo olje

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano 
kokosovo olje

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Hidrogenirano, interesterificirano in frakcionirano olje 
iz palmovih jeder

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Soja, otrobi in zdrob
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Repično seme, otrobi in zdrob

Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati

Sončnično seme, otrobi in zdrob
Ekstrakti in njihovi fizikalno modificirani derivati.

Zemeljski plin, surova nafta, premog.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predloge sprememb 1068 (prvi vnos) , 1069, 1071, 1072 in 1087. Zemeljski plin je 
premaknjen iz Priloge III, ki ne obravnava nekaterih snovi, ampak določa merila za izvzetje iz 
zahteve za registracijo.



AM\579388SL.doc 5/15 PE 360.338v01-00

SL

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 3
PRILOGA III, odstavek 8

8. Minerali, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če med predelavo niso kemično 
modificirani, razen če izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot nevarni v skladu z Direktivo 
67/548.

8. Minerali ali snovi, ki se pojavljajo v naravi, 
če med predelavo niso kemično modificirani, 
razen če izpolnjujejo merila za razvrstitev kot 
nevarni v skladu z Direktivo 67/548.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s COMP 4.

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 4
PRILOGA III, odstavek 8 a (novo)

 8a. Rude in koncentrati, pridobljeni iz njih, 
če med predelavo niso kemično 
modificirani.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predloge sprememb 1074, 1075, 1076, 1077, 618 in 623. Povezano s COMP 3. 

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 5
Člen 13, odstavek 14 a (novo)

 14a. „Kemično modificiran“ pomeni vsak 
postopek, ki ni povsem mehanski.
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Or. en

Obrazložitev

Povezano s COMP 4.

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Predlog spremembe 6
Člen 128

Priloge se lahko spremenijo v skladu s 
postopkom iz člena 130(3).

Priloge se lahko spremenijo v skladu s 
postopkom iz člena 130(3).

Najpozneje 18 mesecev po začetku
veljavnosti te uredbe Komisija predloži 
zakonodajni predlog, ki določa merila za 
izvzetje snovi/skupin snovi v Prilogah II in 
III. 
Komisija na podlagi teh meril nato očisti 
Prilogo II, da se odstranijo vnosi, ki ne 
sodijo na področje uporabe te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predloge sprememb 390, 1167 in 1066.

AGENCIJA

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 7
Člen 74, odstavek 4, točka (d)

(d) sestavo pristojbin Agencije. (d) sestavo pristojbin Agencije na pregleden 
način.

Or. en
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Obrazložitev

Sestavo pristojbin je treba določiti na podlagi jasnih in preglednih meril, če je ključno 
sredstvo za financiranje sistema REACH.

Zajema predloga sprememb 294 in 295.

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 8
Člen 75, odstavek 1

1. Upravni odbor sestavlja šest predstavnikov 
držav članic, ki jih imenuje Svet, in šest 
predstavnikov, ki jih imenuje Komisija, ter 
trije predstavniki zainteresiranih strani, ki
jih imenuje Komisija in nimajo glasovalne 
pravice.

1. Upravni odbor sestavlja devet
predstavnikov držav članic, ki jih imenuje 
Svet, en predstavnik, ki ga imenuje 
Komisija, in dva predstavnika, ki ju imenuje
Evropski parlament.

Razen tega Komisija imenuje štiri 
predstavnike zainteresiranih strani 
(organizacij industrije in potrošnikov, 
organizacij varstva pri delu in varstva 
okolja) kot člane upravnega odbora brez 
glasovalne pravice. 

Člani upravnega odbora so imenovani 
tako, da se zagotovijo najvišje stopnje 
usposobljenosti in obsežno ustrezno 
strokovno znanje ter (brez poseganja v te 
lastnosti) najširša možna geografska 
porazdelitev znotraj Evropske unije. 

Or. en

Obrazložitev

To ponovno kaže tradicionalno stališče Parlamenta (ob ohranjanju stalnega skupnega števila 
članov) v zvezi s sestavo upravnega odbora in načinom njegovega imenovanja. Število 
predstavnikov zainteresiranih strani je povečano s tri na štiri, da se omogoči vključitev vseh 
ustreznih sektorjev.

Zajema predloge sprememb 299, 76, 297, 298, 1177 in 1178.

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, , Ria Oomen-Ruijten, Chris 
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Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 9
Člen 81

1. Vsaka država članica lahko imenuje 
kandidate za članstvo v Odboru za oceno 
tveganja. Izvršni direktor določi seznam 
predlaganih oseb, ki se objavi na spletni 
strani Agencije. Upravni odbor imenuje 
člane odbora s tega seznama, pri čemer
mora biti vsaj po en član imenovan iz držav 
članic, ki so predlagale kandidate. Člani so 
imenovani na podlagi njihove vloge in izku
šenj s področja pravne ureditve kemikalij 
in/ali njihovega tehničnega in znanstvenega 
znanja v zvezi s presojanjem ocen tveganja 
za snovi.

1. Vsaka država članica določi enega člana
Odbora za oceno tveganja. Člani so 
imenovani na podlagi njihove vloge in izku
šenj s področja pravne ureditve kemikalij 
in/ali njihovega tehničnega in znanstvenega 
znanja v zvezi s presojanjem ocen tveganja 
za snovi.

2. Vsaka država članica lahko imenuje 
kandidate za članstvo v Odboru za socialno-
ekonomsko analizo. Izvršni direktor določi 
seznam predlaganih oseb, ki se objavi na 
spletni strani Agencije. Upravni odbor 
imenuje člane odbora s tega seznama, pri 
čemer mora biti vsaj po en član imenovan 
iz držav članic, ki so predlagale kandidate. 
Člani so imenovani na podlagi njihove vloge 
in izkušenj s področja pravne ureditve 
kemikalij in/ali njihovega strokovnega 
poznavanja socialno-ekonomske analize.

2. Vsaka država članica imenuje enega člana
v Odbor za socialno-ekonomsko analizo. 
Člani so imenovani na podlagi njihove vloge 
in izkušenj s področja pravne ureditve 
kemikalij in/ali njihovega strokovnega 
poznavanja socialno-ekonomske analize.

3. Vsaka država članica imenuje enega člana 
v Odbor držav članic.

3. Vsaka država članica imenuje enega člana 
v Odbor držav članic.
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4. Odbori si morajo prizadevati, da imajo 
njihovi člani širok razpon ustreznega 
strokovnega znanja. V ta namen odbori lahko 
pritegnejo k sodelovanju največ pet dodatnih 
članov, ki jih izberejo na podlagi njihove 
posebne usposobljenosti.

Člani odborov so imenovani za tri leta, pri 
čemer jih je mogoče ponovno imenovati.

Članom posameznih odborov lahko pri 
znanstvenih, tehničnih ali regulativnih 
zadevah pomagajo svetovalci.

Izvršni direktor ali njegov predstavnik in 
predstavniki Komisije se lahko udeležijo vseh 
zasedanj odborov in delovnih skupin, ki jih 
skličejo Agencija ali njeni odbori. Na 
zasedanja so lahko kot opazovalci povabljeni 
tudi predstavniki zainteresiranih strani, če to 
zaprosijo člani odborov ali upravni odbor.

4. Odbori si morajo prizadevati, da imajo 
njihovi člani širok razpon ustreznega 
strokovnega znanja. V ta namen odbori lahko 
pritegnejo k sodelovanju največ pet dodatnih 
članov, ki jih izberejo na podlagi njihove 
posebne usposobljenosti.

Člani odborov so imenovani za tri leta, pri 
čemer jih je mogoče ponovno imenovati.

Članom posameznih odborov lahko pri 
znanstvenih, tehničnih ali regulativnih 
zadevah pomagajo svetovalci.

Izvršni direktor ali njegov predstavnik in 
predstavniki Komisije se lahko udeležijo vseh 
zasedanj odborov in delovnih skupin, ki jih 
skliče Agencija ali njeni odbori. Zasedanj se
lahko kot opazovalci udeležijo tudi 
predstavniki zainteresiranih strani.

5. Člani posameznih odborov, ki so bili 
imenovani na predlog države članice, 
zagotavljajo ustrezno usklajevanje nalog 
Agencije in dela pristojnega organa svoje dr
žave članice.

5. Člani posameznih odborov zagotavljajo 
ustrezno usklajevanje nalog Agencije in dela 
pristojnega organa svoje države članice.

6. Člane odborov podpirajo znanstveni in 
tehnični viri, ki so na voljo državam 
članicam. V ta namen države članice 
zagotovijo zadostne znanstvene in tehnične 
vire članom odborov, ki so jih predlagale. 
Pristojni organi posameznih držav članic laj
šajo delo odborov in njihovih delovnih 
skupin. 

6. Člane odborov podpirajo znanstveni in 
tehnični viri, ki so na voljo državam 
članicam. V ta namen države članice 
zagotovijo zadostne znanstvene in tehnične 
vire članom odborov, ki so jih predlagale. 
Pristojni organi posameznih držav članic laj
šajo delo odborov in njihovih delovnih 
skupin. 

7. Države članice članom Odbora za oceno 
tveganja ali Odbora za socialno-ekonomsko 
analizo ali njihovim znanstvenim in tehni
čnim svetovalcem in strokovnjakom ne 
dajejo navodil, ki niso združljiva s 
posameznimi nalogami teh oseb, ali z 
nalogami, odgovornostmi in neodvisnostjo 
Agencije.
8. Pri pripravi mnenja si vsak odbor čim bolj 
prizadeva za dosego soglasja. Če takega 
soglasja ni mogoče doseči, mnenje 
sestavljata(jo) stališče večine članov in stališ
če(a) manjšine z utemeljitvijo.

8. Pri pripravi mnenja si vsak odbor čim bolj 
prizadeva za dosego soglasja. Če takega 
soglasja ni mogoče doseči, mnenje 
sestavljata(jo) stališče večine članov in stališ
če(a) manjšine z utemeljitvijo.
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9. Vsak odbor sprejme svoj poslovnik.

V teh poslovnikih so predvsem določeni 
postopki za imenovanje in nadomestitev 
predsednika, nadomestnih članov, postopki 
za prenos določenih nalog na delovne 
skupine, ustanovitev delovnih skupin ter 
sprejetje mnenj po hitrem postopku. 
Predsednik Odbora držav članic je uslu
žbenec Agencije.

Ti poslovniki začnejo veljati potem, ko dasta 
o njih pozitivno mnenje Komisija in upravni 
odbor.

9. Vsak odbor sprejme svoj poslovnik.

V teh poslovnikih so predvsem določeni 
postopki za imenovanje in nadomestitev 
predsednika, nadomestnih članov, postopki 
za prenos določenih nalog na delovne 
skupine, ustanovitev delovnih skupin ter 
sprejetje mnenj po hitrem postopku. 
Predsednik Odbora držav članic je uslu
žbenec Agencije.

Ti poslovniki začnejo veljati potem, ko dasta 
o njih pozitivno mnenje Komisija in upravni 
odbor.

Or. en

Obrazložitev

V odborih morajo sodelovati vse države članice. Prisotnost predstavnikov zainteresiranih 
strani na zasedanjih odborov ne sme biti mogoča le s povabilom. Vse določbe v zvezi z 
neodvisnostjo sestavnih delov organov Agencije so zbrane v enem členu zaradi večje jasnosti 
(glej predlog spremembe člena 84).

Zajema predloge sprememb 84, 85, 87, 88, 300, 301, 1179, 1180 in 303.

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland...

Predlog spremembe 10
Člen 82
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1. Vsaka država članice imenuje v Forum 
enega člana s triletnim mandatom, ki je 
obnovljiv. Člani so izbrani na podlagi njihove
vloge in izkušenj pri izvajanju zakonodaje o 
kemikalijah ter vzdržujejo ustrezne stike s 
pristojnimi organi države članice.

Forum si mora prizadevati, da imajo njegovi 
člani širok razpon ustreznega strokovnega 
znanja. V ta namen lahko Forum pritegne k 
sodelovanju največ pet dodatnih članov, ki 
jih izbere na podlagi njihove posebne 
usposobljenosti. Ti člani so imenovani za 
triletni mandat, ki je obnovljiv.

Članom Foruma lahko pomagajo znanstveni 
in tehnični svetovalci.

Izvršni direktor Agencije ali njegov 
predstavnik in predstavniki Komisije se lahko 
udeležijo vseh zasedanj Foruma in njegovih 
delovnih skupin. Na zasedanja so lahko kot 
opazovalci povabljeni tudi predstavniki 
zainteresiranih strani, če za to zaprosijo člani 
Foruma ali upravni odbor.

1. Vsaka država članica imenuje v Forum 
enega člana s triletnim mandatom, ki je 
obnovljiv. Člani so izbrani na podlagi svoje
vloge in izkušenj pri izvajanju zakonodaje o 
kemikalijah ter vzdržujejo ustrezne stike s 
pristojnimi organi države članice.

Forum si mora prizadevati, da imajo njegovi 
člani širok razpon ustreznega strokovnega 
znanja. V ta namen lahko Forum pritegne k 
sodelovanju največ pet dodatnih članov, ki 
jih izbere na podlagi njihove posebne 
usposobljenosti. Ti člani so imenovani za 
triletni mandat, ki je obnovljiv.

Članom Foruma lahko pomagajo znanstveni 
in tehnični svetovalci.

Izvršni direktor Agencije ali njegov 
predstavnik in predstavniki Komisije se lahko 
udeležijo vseh zasedanj Foruma in njegovih 
delovnih skupin. Zasedanj se lahko kot 
opazovalci udeležijo tudi predstavniki 
zainteresiranih strani.

Člani Foruma ne smejo biti v upravnem 
odboru.

2. Člani Foruma, ki jih je imenovala država 
članica, zagotavljajo ustrezno usklajevanje 
nalog Foruma in dela pristojnega organa 
svoje države članice.

2. Člani Foruma, ki jih je imenovala država 
članica, zagotavljajo ustrezno usklajevanje 
nalog Foruma in dela pristojnega organa 
svoje države članice.

3. Člane Foruma podpirajo znanstveni in 
tehnični viri, ki so na voljo pristojnim 
organom držav članic. Pristojni organi 
posameznih držav članic lajšajo delo Foruma 
in njegovih delovnih skupin. Države članice 
članom Foruma ali njihovim znanstvenim 
in tehničnim svetovalcem in strokovnjakom 
ne dajejo navodil, ki so nezdružljiva s 
posameznimi nalogami teh oseb ali z 
nalogami in odgovornostmi Foruma.

3. Člane Foruma podpirajo znanstveni in 
tehnični viri, ki so na voljo pristojnim 
organom držav članic. Pristojni organi 
posameznih držav članic lajšajo delo Foruma 
in njegovih delovnih skupin. 
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4. Forum sprejme svoj poslovnik.

V poslovniku so določeni predvsem postopki 
za imenovanje in nadomestitev predsednika, 
za nadomestitev članov ter prenos določenih 
nalog na delovne skupine.

Poslovnik začne veljati potem, ko dasta o 
njem pozitivno mnenje Komisija in upravni 
odbor.

4. Forum sprejme svoj poslovnik.

V poslovniku so določeni predvsem postopki 
za imenovanje in nadomestitev predsednika, 
za nadomestitev članov ter prenos določenih 
nalog na delovne skupine.

Poslovnik začne veljati potem, ko dasta o 
njem pozitivno mnenje Komisija in upravni 
odbor.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predloge sprememb 304, 90 in 91.

VREDNOTENJE

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 10

(10) V določbah o vrednotenju je predvideno 
spremljanje registracije s preverjanjem, ali so 
registracije v skladu z zahtevo iz te uredbe, 
in s tem da se omogoči pridobivanje dodatnih 
informacij o lastnostih snovi. Države članice
morajo takšne snovi po njihovi vključitvi v
svoje tekoče načrte ovrednotiti, če upravi
čeno sumijo, da so nevarne za zdravje ali 
okolje.

(10) V določbah o vrednotenju je predvideno 
spremljanje registracije s preverjanjem, ali so 
registracije v skladu z zahtevo iz te uredbe, 
in s tem da se omogoči pridobivanje dodatnih 
informacij o lastnostih snovi. Agencija, ki se 
opira na organ(e), ki so ga (jih) za ta 
namen ustanovile države članice, mora tak
šne snovi po njihovi vključitvi v tekoči načrt 
Skupnosti ovrednotiti, če upravičeno sumi, 
da so nevarne za zdravje ali okolje.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predlog spremembe 119.

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland
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Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 48

(48) Treba je tudi vzpostaviti zaupanje v splo
šno kakovost registracij ter zagotoviti, da šir
ša javnost in vse zainteresirane strani v kemi
čni industriji zaupajo, da podjetja izpolnjujejo 
določene obveznosti; v skladu s tem je 
primerno, da je ista država članica pooblaš
čena za preverjanje skladnosti registracij, 
predloženih v ta namen.

(48) Treba je tudi vzpostaviti zaupanje v splo
šno kakovost registracij ter zagotoviti, da šir
ša javnost in vse zainteresirane strani v kemi
čni industriji zaupajo, da podjetja izpolnjujejo 
določene obveznosti; v skladu s tem je 
primerno, da je Agencija pooblaščena za 
preverjanje skladnosti registracij, predloženih 
v ta namen.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s COMP 11 in COMP 13.

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 49

(49)Agencijo je treba tudi pooblastiti, da 
zahteva na podlagi ovrednotenj, ki jih 
izvedejo pristojni organi držav članic, od 
proizvajalcev, uvoznikov ali uporabnikov na 
nižji stopnji dodatne informacije o snoveh, za 
katere sumi, da pomenijo nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, vključno z 
utemeljitvijo, zakaj so na notranjem trgu v 
velikih količinah. Od držav članic je treba 
zahtevati, da v ta namen načrtujejo in 
zagotavljajo vire z vzpostavitvijo tekočih na
črtov. Če je nevarnost, ki izhaja iz uporabe 
izoliranih vmesnih proizvodov na mestu, 
enakovredna nevarnosti, ki izhaja iz uporabe 
snovi, za katere je treba pridobiti dovoljenje, 
je treba tudi državam članicam omogočiti, da 
lahko zahtevajo dodatne informacije, kadar je 
to upravičeno.

(49)Agencijo je treba tudi pooblastiti, da 
zahteva na podlagi ovrednotenj, ki jih izvede, 
od proizvajalcev, uvoznikov ali uporabnikov 
na nižji stopnji dodatne informacije o snoveh, 
za katere sumi, da pomenijo nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, vključno z 
utemeljitvijo, zakaj so na notranjem trgu v 
velikih količinah. Oblikovati je treba tekoči 
načrt Skupnosti za vrednotenje snovi. Če je 
tveganje, ki izhaja iz uporabe izoliranih 
vmesnih proizvodov na mestu, enakovredno
tveganju, ki izhaja iz uporabe snovi, za 
katere je treba pridobiti dovoljenje, je treba 
tudi državam članicam omogočiti, da lahko 
zahtevajo dodatne informacije, kadar je to 
upravičeno.

Or. en

Obrazložitev
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Zajema predlog spremembe 153.

POROČANJE

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 14
Člen 114

1. Vsakih deset let države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108.

1. Vsakih pet let države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108. 

Poročilo navaja izkušnje, pridobljene v 
zvezi z uporabo Uredbe. Med drugim 
vsebuje informacije o spremljanju in 
pregledovanju izvedenih ukrepov, katerih 
koli ugotovljenih kršitev in naloženih 
kazni.

Prvo poročilo se predloži pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Prvo poročilo se predloži štiri leta po za
četku veljavnosti te uredbe.

2. Vsakih deset let Agencija Komisiji predlo
ži poročilo o uporabi te uredbe. 

Prvo poročilo se predloži pet let po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

2. Vsakih pet let Agencija Komisiji predloži 
poročilo o uporabi te uredbe.

Prvo poročilo se predloži do …*.

*pet let po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe

3. Vsakih deset let Komisija objavi splošno 
poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri uporabi 
te uredbe, vključno z informacijami iz 
odstavkov 1 in 2.

3. Vsakih pet let Komisija objavi in 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži
splošno poročilo o izkušnjah, pridobljenih pri 
uporabi te uredbe, vključno z informacijami 
iz odstavkov 1 in 2.

Prvo poročilo se objavi šest let po datumu
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

Prvo poročilo se objavi do …*

*šest let po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev
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Za zagotovitev, da se Uredba izvaja na enoten način, je treba skrajšati obdobja poročanja.
Da se zagotovi ohranitev neke kakovosti poročanja, je treba določiti tudi najmanjšo količino 
informacij, ki morajo biti zbrane v poročilih. 

Datumi, ko morata Agencija in Komisija predložiti prvo poročilo, so prestavljeni naprej, da 
se omogoči pregled uredbe 6 let po njenem začetku veljavnosti.

Zajema predloge sprememb 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 in 341.

PRESKUSI NA ŽIVALIH

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 15
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Te metode se redno pregledujejo in izbolj
šujejo za zmanjšanje preskusov na vreten
čarjih in za zmanjšanje števila udeleženih 
živali. Agencija še zlasti v 14 dneh, če 
Evropski center za validacijo alternativnih 
metod (ECVAM) razglasi, da je 
nadomestna metoda preskusov veljavna in 
pripravljena za pravno priznanje, predloži 
osnutek sklepa, ki spreminja ustrezno(e) 
prilogo(e) k tej uredbi, v skladu s 
postopkom iz člena 128, za zamenjavo 
metode preskusov na živalih z 
nadomestnimi metodami.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predloge sprememb 527, 22 in 391. Metode za preskuse morajo biti samodejno 
posodobljene, ko ECVAM potrdi veljavnost nadomestne metode za preskuse.

Sporazumen predlog spremembe, ki ga vlagajo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris 
Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 47 a (novo)
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 (47a) Za preprečitev podvajanja preskusov 
na živalih morajo imeti zainteresirane 
strani 90-dnevno obdobje, v katerem lahko 
predložijo pripombe o predlogih za 
preskuse, ki vključujejo preskuse na vreten
čarjih. Registracijski zavezanec ali 
uporabnik na nižji stopnji mora upoštevati 
vse pripombe, prejete v tem obdobju.

Or. en

Obrazložitev

Zajema predloga sprememb 149 in 150. Povezano s predlogom spremembe 757. Ameriški 
program za kemikalije, ki se proizvajajo v velikih količinah (HPV), je dokazal, kako lahko ima 
rok za dajanje pripomb interesnih skupin pozitiven učinek na preprečevanje preskusov na 
živalih in prihranek stroškov.


