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Predlog spremembe 19

Člen 11, odstavek 1, točka (a)

(a) informacije iz Priloge V za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
eno tono ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika;

(a) informacije iz Priloge V za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
eno tono ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika in ustrezajo enemu od meril iz 
člena 11a (1) ali vsaj informacijam o 
fizikalno-kemičnih lastnostih, navedenim v 
Prilogi V, ter katerim koli drugim 
pomembnim fizikalno-kemičnim, toksikolo
škim in ekotoksikološkim informacijam, ki 
so na voljo, pa tudi izjavi, da je bila snov 
ocenjena v skladu z merili iz člena 11 (c) in 
(d);

Or. en
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Člen 11 a (novo)

Člen 11 a

Kriteriji za snovi, registrirane v količinah 
med eno in desetimi tonami, za katere se 
zahtevajo informacije iz Priloge V
1. za snovi, ki se proizvedejo ali uvozijo v 
količini, ki znaša  od ene do deset ton na 
leto na proizvajalca ali uvoznika, se vse 
informacije, opisane v Prilogi V, vključijo v 
tehnično dokumentacijo, navedeno v členu 
9(a), le v primeru, ko proizvajalec ali 
uvoznik oceni, da je izpolnjeno vsaj eno od 
spodaj navedenih meril: 
(a) snov je nova (ni v postopnem uvajanju);

(b) na voljo ni nobenih informacij o kon
čnih učinkih na zdravje ljudi in okolje;

(c) odnosi količinske strukturne dejavnosti 
(QSARs) ali drugi dokazi kažejo, da snov 
verjetno izpolnjuje merila za razporeditev v 
skupino rakotvornih, mutagenih ali za 
razmnoževanje strupenih snovi;

(d) odnosi količinske strukturne dejavnosti 
(QSARs) ali drugi dokazi kažejo, da snov 
verjetno izpolnjuje merila iz Priloge XII;
(e) snov ima razpršeno uporabo, pri kateri 
ne moremo izključiti izpostavljenosti;

(f) snov je dana v promet za javno uporabo 
v čisti obliki, v pripravkih ali kot sestavina 
proizvodov;  
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2. brez poseganja v odstavek 3a člena 40 
agencija izvede naključno preverjanje 
skladnosti registracijskih dokumentacij, ki 
ne vsebujejo vseh informacij, navedenih v 
Prilogi V, da preveri, ali proizvajalec ali 
uvoznik pravilno uporablja merila iz 
odstavka 1 (a-f). To naključno preverjanje 
mora zajeti najmanj 10 % registracijskih 
dokumentacij. Agencija upošteva vse 
informacije, ki jih predložijo tretje osebe ali 
pristojni organi , da preveri, ali so bila 
merila pravilno uporabljena.
3. Če rezultati pregleda pokažejo, da eno od 
meril iz odstavka 1 (a-f) ni bilo pravilno 
uporabljeno, agencija od registracijskega 
zavezanca zahteva, da v roku enega leta 
dopolni registracijsko dokumentacijo z 
vsemi informacijami, navedenimi v Prilogi 
V. Če registracijski zavezanec ne predloži 
zahtevanih informacij v predpisanem roku, 
se registracija zadevne snovi umakne.

Če se odkrije, da je bilo eno od meril 
nepravilno uporabljeno, vse stroške 
preverjanja skladnosti nosi registracijski 
zavezanec.

Or. en
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Člen 5, odstavek 4

4. Ob predložitvi vloge za registracijo se pla
ča pristojbina, kot jo določi Agencija.

4. Ob predložitvi vloge za registracijo se pla
ča pristojbina, kot jo določi Agencija.
Pristojbina se ne uporablja za registracijo 
snovi, proizvedenih v količinah od ene do 
deset ton, katerih tehnična dokumentacija 
vsebuje vse informacije, navedene v Prilogi 
V.

Or. en
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Člen 21, odstavek 1

1. Člen 19 se tri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za naslednje snovi: 

1. Člen 19 se tri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za naslednje snovi: 

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot kancerogene, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje v skupino 1 ali 2 in so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost uvo
žene v količini, ki je znašala eno tono ali več
na leto na proizvajalca ali uvoznika;

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot kancerogene, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje v skupino 1 ali 2, snovi, ki so 
obstojne, bioakumulativne in strupene, 
snovi, ki so zelo obstojne in zelo 
bioakumulativne ali snovi z enakim u
činkom, kot ga opredeljuje člen 54, ki so 
bile vsaj enkrat po začetku veljavnosti te 
uredbe v Skupnosti proizvedene ali v 
Skupnost uvožene v količini, ki je znašala 
eno tono ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika;

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost uvo
žene v količini, ki je znašala 1000 ton ali več
na leto na proizvajalca ali uvoznika.

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost uvo
žene v količini, ki je znašala 1000 ton ali več
na leto na proizvajalca ali uvoznika.

Or. en

Sporazumni predlog spremembe, ki ga vlaga Guido Sacconi

Predlog spremembe 23

Člen 23, odstavek 3
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3. Povzetke ali zanesljive študijske povzetke 
študij, predloženih v okviru registracije vsaj 
deset let prej, lahko Agencija da prosto na 
razpolago drugim registracijskim 
zavezancem ali potencialnim registracijskim 
zavezancem.

3. Povzetke ali zanesljive študijske povzetke 
študij, predloženih v okviru registracije vsaj 
deset let prej, Agencija da prosto na 
razpolago drugim registracijskim 
zavezancem ali potencialnim registracijskim 
zavezancem.

Or. en
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Priloga V, del 6, stolpca 1 & 2, odstavek 6.4.1 (a) (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2

6.4.1.a. Študija citogenetičnosti in vitro v 
celicah sesalcev

6.4.1.a. Študije ni treba izvesti, če:

- so na voljo ustrezni podatki iz preskusa 
citogenetičnosti in vivo, ali
- je znano, da sodi snov v kategorijo 
rakotvornosti 1 ali 2.

Priloga V, del 7, stolpca 1 & 2, odstavek 7.1.1 a (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2

7.1.1 a. Študija inhibicije rasti alg 7.1.1. a. Študije ni treba izvesti, če:

- je snov zelo netopna (topnost v vodi < 10 
μg/l), ali
-ni verjetno, da bo snov predrla biološke 
membrane (MW > 800 ali molekulski 
premer > 15 Å).

Priloga V, del 7, stolpca 1 & 2, odstavek 7.1.a (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2
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7,1.a.Razkroj 7,1a. Prijavitelj predlaga simulacijske 
študije (Priloga VII, 7.2.1.2 do 7.2.1.4.) 
oziroma jih lahko zahteva pristojni organ 
države članice, ki izvaja presojo, v skladu s 
členi 39, 40 ali 44, če ocena kemijske 
varnosti v skladu s Prilogo I pokaže potrebo 
po dodatnih preiskavah razkroja snovi.  
Izbira ustreznega (-nih) preskusa (-ov) je 
odvisna od rezultatov ocene varnosti.

7.1a.1. Biotska

7.1a.1.1. Ready biodegradability 7.1a.1.1. Študije ni treba izvesti, če je snov 
anorganska.

Or. en

Obrazložitev

Covers amendments 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113.


