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PREDLOGI SPREMEMB 17–18

Osnutek poročila (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Registracija, vrednotenje, dovoljevanje in omejevanje kemikalij (REACH), ustanovitev 
Evropske agencije za kemikalije in sprememba Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... o 
obstojnih organskih onesnaževalih

Predlog Uredbe (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 –2003/0256(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

ESER

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

Predlog spremembe 17
Člen 23, odstavek –1 (novo)

-1. Proizvajalci ali uvozniki si za namene 
registracije medsebojno izmenjujejo in
dajejo na razpolago informacije iz člena 9 
(a) (vi) in (vii), da se prepreči podvajanje 
študij. 
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V izjemnih okoliščinah, kjer ima lahko 
registracijski zavezanec zaradi obveznih 
zahtev za izmenjavo informacij (razen pri 
zadevah, ki zahtevajo podatke iz preskusov 
na živalih) znatno poslovno izgubo, lahko 
registracijski zavezanec Agenciji predloži 
zahtevo za odstopanje z ustrezno obrazlo
žitvijo. Agencijo to prošnjo obravnava in 
lahko, če je upravičena, odobri posebno 
odstopanje.

V 18 mesecih po začetku veljavnosti te 
uredbe Agencija določi postopek za predlo
žitev in obravnavo posameznih vlog za to 
odstopanje in pripravi merila, na podlagi 
kateri se bo odločalo o takšnih vlogah.

Or. en

Obrazložitev

Ti predlogi sprememb (in spodaj našteti predlogi sprememb, ki se nanašajo nanje) 
zagotavljajo, da se obvezna izmenjava podatkov razširi na informacije iz preskusov na 
nevretenčarjih. Namen ESER je izboljšati varovanje zdravja in okolja ob zagotovitvi najboljše 
uporabe industrijskih virov s plačljivo izmenjavo vseh podatkov o nevarnosti.

Vseeno mora biti Agencija pooblaščena, da na podlagi posameznih primerov ESER v izrednih 
okoliščinah odobri možnost zavrnitve.

Pokriva predloga sprememb 885 in 886.

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

Predlog spremembe 18
Člen 87, odstavek 1

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 7, 18, 
tretjim pododstavkom člena 25(4), prvim 
pododstavkom člena 28(2), 49, 115(4) ali 
116.

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členoma 7, 18, 
drugim pododstavkom člena 23(–1), tretjim 
pododstavkom člena 25(4), prvim 
pododstavkom člena 28(2), členom 49, 
členom 115(4) ali členom 116.

Or. en



AM\579398SL.doc 3/2 PE 360.355v01-00

SL

Obrazložitev

Uvaja možnost pritožbe proti odločitvi Agencije za odobritev odstopanja od obvezne zahteve 
za izmenjavo informacij. Povezano s sporazumnim predlogom spremembe člena 23(–1).


