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KRATKA OBRAZLOŽITEV

S predlogom REACH načrtuje Evropska komisija poenostavitev, uskladitev in centralizacijo 
sedanjih različnih predpisov za kemikalije in snovi. Upravičeno se pri registraciji in 
ocenjevanju kemikalij zahteva vseevropski enoten in odločen koncept, ki ustreza načelu 
trajnostnega razvoja in varstvu pri delu. Zato je treba REACH načeloma pozdraviti. Prav tako 
pa se ne sme zanemariti gospodarskih ciljev, kot so konkurenčnost in inovativna sposobnost 
ter zagotavljanje delovnih mest, zlasti s stališča sedanje težke gospodarske situacije v Evropi. 

Na žalost je obseg prava o kemikalijah in zdravstveno varstvo ter varstvo okolja v zvezi s 
snovmi že sedaj zelo zapleteno, podjetja in zlasti mala in srednje velika podjetja (KMU) pa že 
sedaj komaj obvladujejo birokratske in stroškovno intenzivne zahteve, povezane s tem. Če 
nam ne uspe zmanjšati informacijske in ocenjevalne postopke v REACH, se bo obstoječi 
primanjkljaj izvajanja zakonodaje še povečal. S tem ne bi bila ogrožena le konkurenčna in 
inovacijska moč evropske industrije in s tem tudi veliko delovnih mest; to bi prekrižalo tudi 
visoke cilje in pričakovanja za izboljšanje zdravstvenega varstva in varstva okolja. 

Vaš poročevalec bo prispeval k oblikovanju bolj izvedljivih in razumljivejših zahtev REACH. 
Predlagani predlogi sprememb so zbrani okoli naslednjih tematskih sklopov:

1. Kategorije izpostavljenosti in uporabe

Ena od osrednjih težav predloga REACH je, da proizvajalci snovi, uvozniki in uporabniki na 
nižji stopnji nimajo na razpolago enotnega instrumenta za oceno tveganja snovi in za 
posredovanje teh informacij. Sedanji osnutek zahteva intenzivno izmenjavo informacij 
proizvajalcev/uvoznikov z uporabniki na nižji stopnjo in po potrebi s svojimi strankami o 
sestavi izvajanja zakonodaje. To se v praksi izkaže za težko, ker bi bilo treba pogosto izdati 
zaupne podatke in poslovne skrivnosti. 

Rešitev leži v uporabi kategorij uporabe in izpostavljenosti. Te poenostavijo komunikacijo v 
verigi ustvarjanja vrednosti in naredijo ocenjevanje izpostavljenosti za uporabnike snovi bolj 
prilagodljivo ter nakažejo potrebne ukrepe za zmanjševanje tveganja. Pri tem pa se ne sme 
nepotrebno omejevati področja dejavnosti uporabnikov snovi. Razen tega se z uvrstitvijo 
posebnih scenarijev v splošne kategorije prepreči nujnost posredovanja zaupnih podatkov. Pri 
tem se ohrani možnost obravnavanja posameznih primerov za organe oblasti in podjetja, v 
primeru da kategorizacija vodi do težav.

2. Določanje prednosti

V predlogu REACH se določanje prednosti izvede izključno po količinskih merilih. Za okolje 
in potrošnike pa je pomembno, da se pri registraciji najprej obdelajo snovi z največjo 
možnostjo tveganja, torej da se upoštevajo tudi kakovostna merila. Pri tem se upošteva 
toksikološke/okoljsko pomembne lastnosti, uporabo, izpostavljenost in količino proizvodnje. 
Ti ključni podatki morajo biti na voljo, da se izvede določanje prednosti, ki temelji na oceni 
tveganja. 
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Z uravnoteženim in razumljivim prednostnim določanjem zahtev za podjetja in organe oblasti 
je mogoče v sprejemljivem času in s preglednim finančnim izdatkom izboljšati zdravstveno 
varstvo in varstvo okolja.

3. Poenostavljanje/preprečevanje dvojnih ureditev na področju varstva okolja

Predlog Uredbe je treba oblikovati tako, da bo bolj izvedljiv, stroškovno ugodnejši in manj 
dolgotrajen. Za to se med drugim poenostavi postopek registracije. Treba je tudi bolje 
uskladiti področje uporabe Uredbe z obstoječim pravom, da se prepreči dvojne ureditve.

4. Izboljšanje inovativne sposobnosti in konkurenčnosti

REACH ne sme postati ovira za raziskave in inovacije ali pa brez potrebe omejevati 
konkurenčnosti evropske kemične industrije in njenih uporabnikov na nižji stopnji.

5. Okrepitev vloge Agencije

Samo Agencija – in ne pristojni nacionalni organi oblasti – mora biti pristojna za vse zadeve 
ocenjevanja, da se zagotavlja vseevropsko enotnost in pravno varnost.

6. Varstvo poslovnih skrivnosti in lastninskih pravic

Pomembno je izvesti učinkovit in delujoč sistem, ne da bi razkritje podatkov sovpadalo z 
varstvom poslovnih skrivnosti in lastninskih pravic. To je predvsem za MSP velikega 
pomena, ker primarno živijo od svojih inovacij.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva odgovorni Odbor za okolje, javno zdravje in 
varno hrano, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1

(1) Prost pretok snovi kot takih, v pripravkih (1) Prost, varen in nebirokratski pretok 

  
1 UL C , ...
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in izdelkih je bistven vidik notranjega trga, 
ki pomembno vpliva na zdravje in dobro 
počutje potrošnikov in delavcev ter na 
njihove družbene in gospodarske interese, pa 
tudi na konkurenčnost kemične industrije.

snovi kot takih po sprejemljivih cenah, v 
pripravkih in izdelkih je bistven vidik 
notranjega trga, ki pomembno vpliva na 
zdravje in dobro počutje potrošnikov in 
delavcev ter na njihove družbene in 
gospodarske interese, na zaščito rastlinstva 
in živalstva, pa tudi na konkurenčnost 
kemične industrije

Obrazložitev

Ne smemo se ukvarjati le s prostim pretokom snovi, ampak tudi z usklajevanjem z varnostnimi 
standardi in ukrepi za zagotovitev, da javno zdravje in ekološko ravnovesje ne bosta 
ogrožena.

Treba je podrobno opredeliti, da je ekološko ravnovesje glavni dejavnik v zvezi s 
konkurenčnostjo.

Uredba REACH ne sme po nepotrebnem ovirati varnega ravnanja s snovmi ali 
konkurenčnosti industrije.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2

(2) Učinkovito delovanje notranjega trga za 
snovi se lahko v Skupnosti doseže samo, če 
se zahteve za snovi ne bodo bistveno 
razlikovale od ene države članice do druge.

(2) Učinkovito delovanje notranjega trga za 
snovi se lahko v Skupnosti doseže samo, če 
se zahteve za varno upravljanje snovi 
natančno in izčrpno opredelijo in se ne 
bodo bistveno razlikovale od ene države
članice do druge.

Obrazložitev

Učinkovita organizacija tega trga zahteva z gospodarskega in socialnega stališča natančne 
varnostne standarde za upravljanje snovi in izčrpne določbe v zvezi z njihovo uporabo, da se 
zaščiti javni interes.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 3

(3) Pri usklajevanju pravnih predpisov o 
kemikalijah je treba zagotoviti visoko raven 
zaščite za zdravje in okolje s ciljem 
trajnostnega razvoja. Pravne predpise je 
treba enakopravno uporabljati v mednarodni 
trgovini in trgovini s kemikalijami znotraj 

(3) Pri usklajevanju pravnih predpisov o 
kemikalijah je treba zagotoviti visoko raven 
zaščite za zdravje in okolje s ciljem 
trajnostnega razvoja in zagotavljanja 
inovativne sposobnosti ter konkurenčnosti.
Pravne predpise je treba enakopravno in 
združljivo z STO uporabljati v mednarodni 
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Skupnosti. trgovini in trgovini s kemikalijami znotraj 
Skupnosti.

Obrazložitev

Zagotavljanje inovativne sposobnosti in konkurenčnosti je pomemben cilj. Očitno je, da 
morajo biti pravni predpisi združljivi z STO.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) V skladu z akcijskim načrtom, ki je bil 
sprejet 4. septembra 2002 na svetovnem 
vrhu o trajnostnem razvoju v 
Johannesburgu, je treba kemikalije do leta 
2020 izdelovati in uporabljati tako, da niso 
nevarne za zdravje in okolje.

Obrazložitev

Treba je poudariti, da je cilj morebitne proizvodnje in uporabe le tistih kemikalij, ki ne 
škodujejo zdravju in okolju, obveza, ki jo je treba upoštevati ne le v Evropski uniji, ampak po 
vsem svetu.

Pomembno je preklicati obveznosti, sprejete ob Svetovnem vrhu v Johannesburgu.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 7

(7) Eden od pomembnih ciljev novega 
sistema, ki naj bi ga vzpostavila ta uredba, je 
spodbujanje nadomeščanja nevarnih snovi z 
manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če 
so na voljo ustrezne druge možnosti. Ta 
uredba ne vpliva na uporabo direktiv o 
varstvu delavcev, zlasti ne na Direktivo 
Sveta 90/394/EGS z dne 28. junija 1990 o 
varstvu delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim snovem pri 
delu (šesta posamezna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS), v skladu 
s katero se od delodajalcev zahteva, da 
odstranijo nevarne snovi, če je to tehnično 
izvedljivo, ali jih nadomestijo z manj 
nevarnimi snovmi.

(7) Eden od pomembnih ciljev novega 
sistema, ki naj bi ga vzpostavila ta uredba, je 
podpreti stališče, da se nevarne snovi 
nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali 
tehnologijami, če so na voljo ustrezne druge 
možnosti. Ta uredba ne vpliva na uporabo 
direktiv o varstvu delavcev, zlasti ne na 
Direktivo Sveta 90/394/EGS z dne 28. junija 
1990 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim snovem pri 
delu (šesta posamezna direktiva v smislu 
člena 16(1) Direktive 89/391/EGS), v skladu 
s katero se od delodajalcev zahteva, da 
odstranijo nevarne snovi, če je to tehnično 
izvedljivo, ali jih nadomestijo z manj 
nevarnimi snovmi. Pri tem ostajajo države 
članice v celoti upravičene, da na 
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nacionalni ravni uvedejo višje varnostne 
standarde, če se jim to zdi primerno.

Obrazložitev

Glavni cilj je, da se nevarne snovi zamenjajo z drugimi, ki niso tako nevarne, če so te na 
voljo. To je pomembna posledica člena 137 Pogodbe ES (pravna podlaga za zakonodajo o 
varstvu delavcev) in mora biti omenjena.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Proizvajalci, uvozniki in uporabniki 
snovi na nižjih stopnjah v njihovi osnovni 
obliki, kot sestavina pripravka ali izdelek, 
morajo proizvajati, uvažati in uporabljati 
snov (ali jo dati na trg) tako, da v razumno 
predvidljivih razmerah ne povzročijo škode 
zdravju ali okolju.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja splošno načelo dolžnosti skrbnega ravnanja. Ker REACH ne 
vključuje vseh načinov uporabe kemikalij, je s stališča varovanja zdravja in okolja 
pomembno, da se uvede splošna dolžnost skrbnega ravnanja v zvezi s proizvodnjo in uporabo 
snovi. Takšno načelo bi le kodificiralo prostovoljno izvajanje, ki ga podpira industrija (npr. 
program odgovornega obnašanja).

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 12

(12) Določbe o izdaji dovoljenja 
predvidevajo, da Komisija izda dovoljenje 
za promet s snovmi, ki zbujajo veliko skrb, 
in njihovo uporabo, če se tveganje, ki izhaja 
iz njihove uporabe, ustrezno nadzoruje, ali 
če se njihova uporaba lahko utemelji s 
socialno-ekonomskimi razlogi.

(12) Določbe o izdaji dovoljenja 
predvidevajo, da Komisija začasno izda 
dovoljenje za promet s snovmi, ki zbujajo 
veliko skrb, kjer ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kjer se uporaba takšnih snovi lahko 
utemelji s socialno-ekonomskimi razlogi in 
kjer se tveganje, ki izhaja iz njihove 
uporabe, ustrezno nadzoruje.

Obrazložitev

Treba je poudariti, da je izdaja dovoljenja le začasna določba.
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Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 16

(16) Izkušnje so pokazale, da je neustrezno 
od držav članic zahtevati, da ocenijo 
tveganje vseh kemičnih snovi. To 
odgovornost je zato treba zaupati predvsem 
podjetjem, ki te snovi proizvajajo ali 
uvažajo, vendar samo če to delajo v obsegu, 
ki presega določeno količino, da tako lahko 
nosijo s tem povezano obremenitev. Takšna 
podjetja morajo sprejeti potrebne ukrepe za 
obvladovanje tveganja v skladu s svojo 
oceno tveganja svojih snovi.

(16) Izkušnje so pokazale, da je neustrezno 
od držav članic zahtevati, da ocenijo 
tveganje vseh kemičnih snovi. To 
odgovornost je zato treba zaupati predvsem 
podjetjem, ki te snovi proizvajajo ali 
uvažajo, vendar samo če to delajo v obsegu, 
ki presega določeno količino, da tako lahko 
nosijo s tem povezano obremenitev. Takšna 
podjetja morajo sprejeti potrebne ukrepe za 
obvladovanje tveganja v skladu s svojo 
oceno tveganja svojih snovi. Ta podjetja 
morajo sporočiti varno uporabo svojih 
snovi in pripravkov na podlagi ocene 
tveganja na način, ki ustreza končnemu 
uporabniku. To vključuje dolžnost na 
primeren in pregleden način opisati, 
dokumentirati in priglasiti tveganje, ki 
izvira iz proizvodnje, uporabe in prodaje 
vsake snovi. Proizvajalci in uporabniki na 
nižjih stopnjah bodo izbrali snov za 
proizvodnjo in uporabo na podlagi najbolj 
varnih snovi, ki so na voljo.

Obrazložitev

Povezano s ponovno uvedbo dolžnosti skrbnega ravnanja v členu 1.

Sporočilo o nujnih podatkih končnemu uporabniku in svetovanje, ki mu omogoči varno 
uporabo snovi ter varno in učinkovito obvladovanje tveganja, je bistveno. Povezano s 
predlogi sprememb uvodnih izjav 41, 42 in 43.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 20

(20) Ker morajo proizvajalci in uvozniki 
izdelkov odgovarjati za svoje izdelke, je 
primerno, da se uvede zahteva za 
registriranje snovi, ki naj bi se sprostile iz 
teh izdelkov. O snoveh, za katere je verjetno, 
da se bodo iz izdelkov sprostile v takšnih 
količinah in na takšen način, da bodo 
škodljivo vplivale na zdravje ljudi ali okolje, 
je treba obvestiti Agencijo, ki jo je treba 
pooblastiti, da zahteva predložitev 

(20) Ker morajo proizvajalci in uvozniki 
izdelkov odgovarjati za svoje izdelke, je 
primerno, da se uvede zahteva za 
registriranje snovi, ki naj bi se sprostile iz 
teh izdelkov. O snoveh, za katere je verjetno, 
da se bodo iz izdelkov sprostile v takšnih 
količinah in na takšen način, da bodo 
škodljivo vplivale na zdravje ljudi ali okolje, 
je treba nemudoma obvestiti ustrezne 
organe in se z njimi posvetovati ter je treba 
obvestiti Agencijo, ki jo je treba pooblastiti, 
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registracije. da zahteva predložitev registracije.

Obrazložitev

V zvezi s sprostitvijo snovi je nujno, da se obvesti ne le Agencijo, ampak tudi ustrezne organe.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 20a (novo)

(20a)Ta uredba velja za vsako snov, izdelek 
in pripravek, ki so uvoženi v Evropsko 
unijo.
Ta uredba nikakor ne sme povzročiti 
različnega obravnavanja snovi, izdelkov in 
pripravkov, proizvedenih v Evropski uniji, 
ter snovi, izdelkov in pripravkov, ki so 
proizvedeni v tretjih državah in uvoženi v 
Evropsko unijo.
Evropska komisija določi smernice za 
zagotovitev, da se to pravilo uporablja.

Obrazložitev

Sistem REACH, kot ga predlaga Komisija, evropskim proizvajalcem ne nudi ustrezne zaščite 
pred nelojalno konkurenco iz neevropskih držav. Sedanja pravila EU določajo parametre, ki 
so znatno strožji za evropske proizvajalce kemičnih snovi. Za uvoznike izdelkov v EU morajo 
veljati enaka pravila, kot veljajo za evropske proizvajalce. Ta predlog spremembe zahteva, da 
se vzpostavi uravnotežen pravni okvir za evropske in neevropske proizvajalce.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 22

(22) Ocene kemijske varnosti ni treba izvesti 
za snovi, ki jih vsebujejo pripravki v 
določenih, zelo majhnih koncentracijah, za 
katere velja, da ne zbujajo skrbi. Snovi, ki 
jih v tako nizkih koncentracijah vsebujejo 
pripravki, je treba tudi izvzeti iz zahteve za 
pridobitev dovoljenja. Te določbe je treba 
enako uporabljati za pripravke, ki so trdne 
zmesi snovi, vse dokler ne dobijo določene 
oblike, ki jih spremeni v izdelek.

(22) Ocene kemijske varnosti ni treba izvesti 
za snovi, ki jih vsebujejo pripravki v 
določenih, zelo majhnih koncentracijah, za 
katere velja, da ne zbujajo skrbi. Snovi, ki 
jih v tako nizkih koncentracijah vsebujejo 
pripravki, je treba tudi izvzeti iz zahteve za 
pridobitev dovoljenja. Vseeno morajo 
proizvajalci te snovi vključiti v sestavine, 
navedene na embalaži, in opozoriti 
potrošnike na prisotnost nevarne snovi. Te 
določbe je treba enako uporabljati za 
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pripravke, ki so trdne zmesi snovi, vse 
dokler ne dobijo določene oblike, ki jih 
spremeni v izdelek.

Obrazložitev

Bistveno je, da so potrošniki v celoti obveščeni o sestavi pripravkov, ki so na voljo na trgu, da 
se o njihovi uporabi odločijo na lastno odgovornost.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 24

(24) Zahteve po obdelovanju podatkov o 
snoveh morajo biti razporejene glede na 
obseg proizvodnje ali uvoza snovi, ki lahko 
predstavlja nevarnost za človeka in okolje in 
je treba te podatke natančno navesti.

(24) Zahteve po obdelovanju podatkov o 
snoveh morajo biti razporejene glede na 
obseg proizvodnje ali uvoza snovi, ki lahko 
predstavlja nevarnost za človeka in okolje in 
je treba te podatke natančno navesti. 
Dodatno pa je treba pri količinskih 
registracijskih zahtevah upoštevati tudi 
kakovostna merila in nevarnost snovi, njen 
namena uporabe in njeno dejansko 
izpostavljenost človeku in okolju. 

Obrazložitev

Komisija mora imeti možnost, da kategorije določanja prednosti za registracijo snovi dopolni 
s kakovostnimi merili.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 41

(41) Sestavni del odgovornosti za 
obvladovanje tveganja v zvezi s snovmi je 
sporočanje informacij o teh snoveh drugim, 
ki jih to poklicno zadeva; tudi ti morajo 
nujno izpolnjevati svoje odgovornosti.

(41) Sestavni del odgovornosti za 
obvladovanje tveganja v zvezi s snovmi je 
sporočanje informacij o teh snoveh drugim, 
ki jih to poklicno zadeva, in tistim, ki jih ne, 
na najbolj ustrezen način; tudi ti morajo 
nujno izpolnjevati svoje odgovornosti pri 
obvladovanju tveganja ter uporabi snovi in 
pripravkov.

Obrazložitev

Ustrezen in skladen komunikacijski sistem, ki temelji na tveganju, bo potrošnikom zagotovil 
potrebne podatke in nasvete, da bodo lahko varno in učinkovito obvladovali tveganje pri 
uporabi snovi ali pripravka, ki vsebuje kemikalije. Povezano s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 16, 42 in 43.
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Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 41 a (novo)

(41a) Obveščanje o tveganju je pomemben 
del postopka obveščanja in svetovanja 
ljudem o tem, kako lahko obvladujejo 
možno tveganje ter tako varno in 
učinkovito uporabijo snov ali pripravek. 
Obveščanje o tveganju zahteva 
proizvajalčevo razumevanje potreb 
uporabnikov po podatkih ter zagotovitev teh 
podatkov, nasvetov in pomoči za podporo 
varne uporabe snovi ali pripravka s strani 
končnega uporabnika. Razvoj ustreznega 
komunikacijskega sistema na podlagi 
tveganja, vključno z zagotovitvijo 
dopolnilne uporabe podatkov, na primer 
spletne strani in izobraževalne kampanje, si 
mora prizadevati za izpolnitev pravice 
potrošnikov, da so obveščeni o snoveh in 
pripravkih, ki jih uporabljajo. To bo 
dodatno okrepilo varno uporabo snovi in 
pripravkov ter zaupanje vanje. Takšen 
sistem bo pomemben za potrošniške 
organizacije pri oblikovanju okvira, ki bo 
prek REACH obravnaval dejansko skrb 
potrošnikov, ter za industrijo pri krepitvi 
zaupanja potrošnikov v uporabo snovi in 
pripravkov, ki vsebujejo kemikalije.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 16. Ustrezen in skladen komunikacijski 
sistem, ki temelji na tveganju, bo potrošnikom zagotovil potrebne podatke in nasvete, da bodo 
lahko varno in učinkovito obvladovali tveganje pri uporabi snovi ali pripravka, ki vsebuje 
kemikalije.

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 42

(42) Ker se obstoječi varnostni list že 
uporablja kot sredstvo obveščanja v dobavni 
verigi snovi in preparatov, je ustrezno, da se 
razvija naprej in vključi v sistem, 
vzpostavljen s to uredbo.

(42) Ker se obstoječi varnostni list že 
uporablja kot sredstvo obveščanja v dobavni 
verigi snovi in preparatov, je ustrezno, da se 
razvija naprej in vključi v sistem, 
vzpostavljen s to uredbo. Vseeno je treba 
razmisliti o drugih metodah sporočanja 
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podatkov potrošnikom o tveganju in varni 
uporabi snovi in preparatov.

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 16, 41 in 43.

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 43

(43) Da se vzpostavi veriga odgovornosti, 
morajo biti uporabniki na nižji stopnji 
odgovorni za oceno tveganja, ki izhaja iz 
njihove uporabe snovi, če te uporabe niso 
vključene v varnostni list, ki ga prejmejo od 
dobaviteljev, razen če zadevni uporabnik na 
nižji stopnji ne sprejme strožjih varnostnih 
ukrepov od ukrepov, ki jih priporoči njegov 
dobavitelj, ali če od svojega dobavitelja ni 
zahteval, da oceni to tveganje ali da zagotovi 
informacije o tem tveganju; zaradi tega 
morajo uporabniki na nižji stopnji 
obvladovati tveganje, ki izhaja iz njihove 
uporabe snovi.

(43) Da se vzpostavi veriga odgovornosti, 
morajo biti uporabniki na nižji stopnji 
odgovorni za oceno tveganja, ki izhaja iz 
njihove uporabe snovi, če te uporabe niso 
vključene v varnostni list, ki ga prejmejo od 
dobaviteljev, razen če zadevni uporabnik na 
nižji stopnji ne sprejme strožjih varnostnih 
ukrepov od ukrepov, ki jih priporoči njegov 
dobavitelj, ali če od svojega dobavitelja ni 
zahteval, da oceni to tveganje ali da zagotovi 
informacije o tem tveganju; zaradi tega 
morajo uporabniki na nižji stopnji 
obvladovati tveganje, ki izhaja iz njihove 
uporabe snovi in zagotoviti podatke o 
njihovi varni uporabi vzdolž dobavne verige 
vse do končnega uporabnika – potrošnika.

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 16, 41 in 42.

Predlog spremembe 17
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 
načrtov. Če je nevarnost, ki izhaja iz 

(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 
načrtov, izdelanih na podlagi seznama 
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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.

prednostnih snovi za ocenjevanje, ki ga 
sestavi Agencija. 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.

Obrazložitev

Pojasnilo: Agencija mora sestaviti prednostni seznam snovi.

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 52

(52) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, je 
treba snovi, katerih lastnosti zbujajo veliko 
skrb, obravnavati previdno, kar pomeni, da 
morajo podjetja, ki jih uporabljajo, organom, 
ki izdajajo dovoljenja, dokazati, da je 
nevarnost ustrezno nadzorovana. Nasprotno 
se uporabe še vedno lahko dovolijo, če 
podjetja dokažejo, da koristi, ki jih ima 
družba zaradi uporabe snovi, prevladajo nad 
nevarnostjo, povezano z njihovo uporabo, 
ter da ni na voljo ustreznih nadomestnih 
snovi ali tehnologij. Organ za izdajo 
dovoljenja nato na podlagi vlog, ki jih 
predložijo podjetja, preveri, ali so te zahteve 
izpolnjene med celotnim postopkom izdaje 
dovoljenja. Ker je treba z izdajanjem 
dovoljenj zagotoviti visoko raven varstva na 
celotnem notranjem trgu, je ustrezno, da 
prevzame vlogo organa za izdajo dovoljenj 
Komisija.

(52) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, je 
treba snovi, katerih lastnosti zbujajo veliko 
skrb, obravnavati previdno, kar pomeni, da 
morajo podjetja, ki jih uporabljajo, organom, 
ki izdajajo dovoljenja, dokazati, da ni na 
voljo ustreznih nadomestnih snovi ali 
tehnologij, da koristi, ki jih ima družba 
zaradi uporabe snovi, prevladajo nad 
nevarnostjo, povezano z njihovo uporabo, 
ter da je nevarnost ustrezno nadzorovana.
Organ za izdajo dovoljenja nato na podlagi 
vlog, ki jih predložijo podjetja, preveri, ali 
so te zahteve izpolnjene med celotnim 
postopkom izdaje dovoljenja. Ker je treba z 
izdajanjem dovoljenj zagotoviti visoko raven 
varstva na celotnem notranjem trgu, je 
ustrezno, da prevzame vlogo organa za 
izdajo dovoljenj Komisija.

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 55

(55) Agencija mora pri obravnavanju snovi, 
ki se jih prednostno avtorizira, svetovati o
tem, katere snovi se v postopku odobritve 
obravnavajo prve, z namenom zagotoviti, da 
odločitve odražajo potrebe družbe, 
znanstvenih spoznanj in razvoja.

(55) Agencija mora samostojno določiti,
katere snovi se v postopku odobritve 
obravnavajo prve, z namenom zagotoviti, da 
odločitve odražajo potrebe družbe, 
znanstvenih spoznanj in razvoja.
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Obrazložitev

Pojasnilo: Agencija določi seznam prednostnih nalog.

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 69

(69) Agencija ima osrednjo vlogo pri 
zagotavljanju zaupanja vseh zainteresiranih 
strani in javnosti v zakonodajo o kemikalijah 
in postopke odločanja v zvezi z njimi ter v 
znanstveno podlago, na kateri temeljijo. 
Zaradi tega je zelo pomembno, da institucije 
Skupnosti, države članice, splošna javnost in 
zainteresirane strani Agenciji zaupajo. Zato 
ji je treba zagotoviti neodvisnost ter velike 
znanstvene, tehnične in regulativne 
zmogljivosti, zagotoviti pa je treba tudi 
preglednost in učinkovitost njenega dela.

(69) Agencija ima osrednjo vlogo pri 
zagotavljanju zaupanja vseh zainteresiranih 
strani in javnosti v zakonodajo o kemikalijah 
in postopke odločanja v zvezi z njimi ter v 
znanstveno podlago, na kateri temeljijo, tako 
da širša javnost in vse zainteresirane 
stranke zaupajo v varnost kemijskih snovi 
ter pripravkov, ki jih uporabljajo. Prav tako 
mora imeti glavno vlogo pri usklajevanju 
obveščanja o REACH, njegovem izvajanju 
in tveganju. Zaradi tega je zelo pomembno, 
da institucije Skupnosti, države članice, 
splošna javnost in zainteresirane strani 
Agenciji zaupajo. Zato ji je treba zagotoviti 
neodvisnost ter velike znanstvene, tehnične 
in regulativne zmogljivosti, zagotoviti pa je 
treba tudi strokovno znanje o 
komunikacijah, preglednost in učinkovitost 
njenega dela.

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 41a (novo) in 70 ter člena 73(2)(i) a (novo).

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 70

(70) Organiziranost Agencije mora ustrezati 
nalogam, ki jih opravlja. Izkušnje s 
podobnimi agencijami Skupnosti so lahko 
smernice, vendar pa je treba organiziranost 
prilagoditi, da se izpolnijo posebne potrebe 
iz te uredbe.

(70) Organiziranost Agencije mora ustrezati 
nalogam, ki jih opravlja. Izkušnje s 
podobnimi agencijami Skupnosti so lahko 
smernice, vendar pa je treba organiziranost 
prilagoditi, da se izpolnijo posebne potrebe 
iz te uredbe. V tem primeru je treba v 
Agenciji ustanoviti center odličnosti za 
obveščanje o tveganju.

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 41 a (novo) in 69 ter člena 73(2)(i) a (novo).
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Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 79

(79) Pri Agenciji je treba ustanoviti 
Komisijo za pritožbe, ki bo zagotavljala 
zakonite pravice do pritožbe subjektom, ki 
jih prizadenejo odločitve Agencije. 

(79) Pri Agenciji je treba ustanoviti 
Komisijo za pritožbe, ki bo zagotavljala 
zakonite pravice do pritožbe vsem, ki imajo 
zakonit interes in ki jih prizadenejo 
odločitve Agencije.

Obrazložitev

Izraz „vsi, ki imajo zakonit interes“ je širši od izraza „subjekti“.

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 89

(89) Vire je treba usmeriti k snovem, ki 
najbolj vzbujajo skrb. Zato se snov doda 
Prilogi I Direktive 67/548/EGS, samo če 
izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
kancerogena, mutagena ali strupena za 
razmnoževanje iz skupin 1, 2 ali 3 ali kot 
povzročiteljica preobčutljivosti dihal. 
Sprejeti je treba določbe, ki bodo pristojnim 
organom omogočile predložitev predlogov 
Agenciji. Agencija mora predložiti svoje 
mnenje o predlogu, zadevnim stranem pa je 
treba omogočiti, da dajo pripombe. Nato 
Komisija sprejme odločitev.

(89) Da se zagotovi možnost državam 
članicam, da vložijo predloge za usklajeno 
razvrstitev snovi v Prilogi I k Direktivi 
67/548/EGS ali Prilogi I k Direktivi 
1999/45/ES, morajo v skladu s podrobnimi 
zahtevami pripraviti dokumentacijo. 
Dokumentacija mora upravičiti ukrepanje v 
celotni Skupnosti. Agencija mora predložiti 
svoje mnenje o predlogu, zadevnim stranem 
pa je treba omogočiti, da dajo pripombe. 
Nato Komisija sprejme odločitev.

Obrazložitev

Omejevanje usklajene razvrstitve na snovi CMR in povzročitelje preobčutljivosti dihal je 
preveliko. Obstaja mnogo več izredno pomembnih vplivov na zdravje ljudi in okolje. 
Razvrstitev je dejansko zelo sporna, in sicer celo v tako, da je ne sme več določati le 
industrija. Usklajena razvrstitev omogoča reševanje sporov brez vključitve sodišča, in zato 
prihrani vire.

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 91 a (novo)

(91a) Komisija bo presodila možnost 
vložitve predloga za oblikovanje evropske 
oznake, namenjene določitvi in oglaševanju 
izdelkov, ki so bili na kateri koli stopnji 
proizvodnega procesa izdelani v skladu z 
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zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.

Obrazložitev

Samoumevno.

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 93

(93) Za učinkovito delovanje sistema, 
vzpostavljenega s to uredbo, je treba na 
področju izvajanja zagotoviti dobro 
sodelovanje in usklajevanje med državami 
članicami, Agencijo in Komisijo. 

(93) Za učinkovito delovanje sistema, 
vzpostavljenega s to uredbo, je treba na 
področju izvajanja zagotoviti dobro 
sodelovanje in usklajevanje med organi 
držav članic, Agencijo in Komisijo.

Obrazložitev

Tesno sodelovanje med Agencijo, Komisijo in državami članicami je ključnega pomena za 
učinkovito izvajanje sistema.

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava 100

(100) Za določbe iz te uredbe je ustrezno, da 
začnejo veljati postopno, da se tako zagotovi 
nemoten prehod v nov sistem; poleg tega 
mora postopen začetek veljavnosti določb 
vsem vpletenim stranem, organom, 
podjetjem in interesnim skupinam 
omogočiti, da svoje vire pravočasno 
usmerijo k pripravi na nove naloge.

(100) Za določbe iz te uredbe je ustrezno, da 
začnejo veljati postopno, da se tako zagotovi 
nemoten prehod v nov sistem; poleg tega 
mora postopen začetek veljavnosti določb 
vsem vpletenim stranem, organom, 
podjetjem in interesnim skupinam 
omogočiti, da svoje vire pravočasno 
usmerijo na pripravo na nove naloge, 
vključno s sklenitvijo prostovoljnih 
sporazumov, usklajenih s strani Komisije, 
med industrijo in drugimi zainteresiranimi 
stranmi.

Predlog spremembe 27
UVODNA IZJAVA 101 A (novo)

(101a) Ta uredba velja brez poseganja v 
Direktivo 98/24/ES1. Direktiva 98/24/ES je 
še naprej osrednji pravni instrument za 
varovanje zdravja in varnosti delavcev pred 
nevarnostmi kemikalij pri delu. Države 
članice in socialne partnerje se pozove, da 
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zagotovijo boljšo uporabo in nadzor 
Direktive 98/24/ES.
1UL. L131, 5. 5. 1998, str. 11.

Predlog spremembe 28
Člen 1, odstavek 2

2. Namen te uredbe je zagotoviti prost 
promet s takšnimi snovmi na notranjem trgu.

2. Namen te uredbe je zagotoviti prost 
promet s takšnimi snovmi na notranjem trgu 
v skladu z dolžnostjo skrbnega ravnanja.

Obrazložitev

Povezano s ponovno uvedbo dolžnosti skrbnega ravnanja v členu 1.

Predlog spremembe 29
Člen 1 a (novo)

Člen 1a
Dolžnost skrbnega ravnanja

1. Vsak proizvajalec, uvoznik ali uporabnik 
na nižji stopnji, ki izvaja ali namerava 
izvajati postopke, ki vključujejo snov, 
pripravek ali izdelek, ki vsebuje takšno snov 
ali pripravek, vključno z njihovim 
proizvajanjem, uvažanjem in uporabo, in ki 
ve ali lahko upravičeno predvideva, da ti 
postopki lahko škodljivo vplivajo na zdravje 
ljudi ali okolje, sprejme vse ukrepe, ki se od 
njega lahko upravičeno pričakujejo, da 
prepreči, omeji ali odpravi takšne vplive.
2. Vsak proizvajalec, uvoznik ali uporabnik 
na nižji stopnji, ki dobavlja snov ali 
pripravek ali izdelek, ki vsebuje takšno snov 
ali pripravek, proizvajalcu, uvozniku ali 
uporabniku na nižji stopnji, v takšnem 
obsegu, da se to lahko upravičeno 
pričakuje, zagotovi ustrezno obveščanje in 
izmenjavo informacij, vključno, kjer je 
primerno, s tehnično pomočjo, ki je 
upravičeno potrebna za preprečevanje, 
omejevanje ali odpravljanje škodljivih 
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vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Obrazložitev

Splošno načelo dolžnosti skrbnega ravnanja, ki opredeljuje odgovornost industrije, je 
potrebno za varno ravnanje z vsemi kemikalijami in njihovo uporabo. Predvideva se, da bo 
veljalo za vse snovi (ne glede na količino proizvodnje), kar pomeni, da se od industrije 
pričakuje, da izpolni posebne obveznosti po REACH ter tudi, da izpolni osnovne socialne, 
gospodarske in okoljske odgovornosti podjetništva.

Predlog spremembe 30
Člen 1 b (novo)

Člen 1b
Vodenje evidence

1. Vsi proizvajalci, uvozniki ali uporabniki 
na nižji stopnji uporabljajo podatke, ki jih 
imajo na voljo ali za katere se lahko 
upravičeno pričakuje, da jih imajo na voljo, 
za ravnanje v skladu s členom 1a. V zvezi s 
tem izmenjava informacij in obveščanje iz 
člena 1a(2) v vsakem primeru vključuje 
naslednje podatke:
(a) podatke, upravičeno potrebne, da se 
dovoli izpolnjevanje obveznosti po tej 
uredbi;
(b) opis ukrepov, za katere se meni, da so 
najnujnejši za preprečevanje ali omejevanje 
škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje, 
v zvezi z razumno predvidljivimi postopki, 
ki vključujejo snov, pripravek ali izdelek, ki 
vsebuje snov ali pripravek.
2. Vsi proizvajalci, uvozniki ali uporabniki 
na nižji stopnji vodijo tekočo evidenco, ki 
vključuje informacije iz odstavka 1, 
vključno s trgovskimi imeni snovi, 
pripravkov ali izdelkov, ki vsebujejo takšne 
snovi ali pripravke, kemijskimi identitetami 
snovi, sestavami pripravkov, poročili o 
kemijski varnosti, kjer je ustrezno, in vsemi 
drugimi informacijami, ki so potrebne za 
izpolnjevanje obveznosti v skladu s to 
uredbo.
3. Vsi proizvajalci, uvozniki ali uporabniki 
na nižji stopnji na zahtevo pristojnih 
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organov države članice, v kateri izvajajo 
dejavnost, tem organom omogočijo dostop 
do evidenc iz odstavka 2 tega člena.

Obrazložitev

Ustrezno vodenje evidence na ravni podjetja je osnovna zahteva za namene uveljavljanja in 
preverjanja skladnosti z Uredbo REACH. Ta določba ne vključuje nobenih dodatnih stroškov 
za industrijo.

Predlog spremembe 31
Člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a. Mala in srednje velika podjetja 
pomenijo takšna podjetja, kot so 
opredeljena v Priporočilu 2003/361/ES z 
dne 6. maja 2003.

Obrazložitev

V korist pravilne uporabe predpisov je potrebno vključiti opredelitev malih in srednje velikih 
podjetij, ker so ta še posebno ranljivi udeleženci v postopku. Ta predlog spremembe je 
povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova I: Splošna vprašanja. 

Predlog spremembe 32
Člen 5, odstavek 4

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

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

Pristojbina mora biti sorazmerna z vrsto 
zadevne registracijske dokumentacije.

Obrazložitev

Za poenostavitev vprašanj za MSP mora biti registracijska pristojbina sorazmerna z 
informacijami, ki so bile dobavljene za registracijo snovi. Ta predlog spremembe je povezan z 
drugimi predlogi sprememb, vloženimi v členih iz naslova II: Registracija snovi.

Predlog spremembe 33
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

4a. Vse vloge za registracijo se revidirajo 
neodvisno, preden se predložijo Agenciji, 
revizijsko poročilo pa se predloži Agenciji z 
vlogo za registracijo. Ta revizija zagotovi, 
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da je registracija popolna in kakovostna. 
Revizijo opravi organizacija, neodvisna od 
registracijskega zavezanca, čeprav stroške 
krije registracijski zavezanec. Agencija 
oblikuje smernice za takšne kakovostne 
revizije.

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 ključnega pomena, da se zahteva neodvisna revizija pred predložitvijo 
dokumentov, da se zagotovi točnost registracijske dokumentacije.

Predlog spremembe 34
Člen 6, odstavek 1, točka a

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

(a) količina snovi presega eno tono na 
proizvajalca ali uvoznika na leto;

Obrazložitev

Člen 6 iz različice predloga Komisije omogoča predelovalni industriji EU zadostno zaščito 
pred nelojalno konkurenco iz držav zunaj EU. Ker se za enakovreden uvožen proizvod 
zahtevajo manj stroga pravila, bo cenejši; razen tega bo lahko izdelan s širšim izborom 
surovin.

Predlog spremembe vzpostavlja okolje poštenega trgovanja za podjetja znotraj in zunaj EU 
ter zagotavlja najvišjo možno stopnjo zdravja ljudi in varovanja okolja.

Predlog spremembe 35
Člen 6a, odstavek 1

1. Fizična ali pravna oseba s stalnim 
bivališčem oziroma sedežem zunaj 
Skupnosti, ki proizvaja snov kot tako, v 
pripravkih ali izdelkih, ki se uvaža v 
Skupnost, lahko sporazumno imenuje 
fizično ali pravno osebo s stalnim bivališčem 
oziroma sedežem v Skupnosti, da kot njen 
edini zastopnik izpolnjuje obveznosti 
uvoznikov iz tega naslova.

1. Fizična ali pravna oseba s stalnim 
bivališčem ali sedežem zunaj Skupnosti, ki 
proizvaja snov kot tako, v pripravkih ali 
izdelkih, ki se uvaža v Skupnost, lahko 
sporazumno imenuje fizično ali pravno 
osebo s stalnim bivališčem ali sedežem v 
Skupnosti, da kot njen zastopnik izpolnjuje 
obveznosti uvoznikov iz tega naslova.
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Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 36
Člen 7, odstavek 1

1. Člena 5 in 19 ne veljata za obdobje petih 
let za snovi, ki se proizvajajo in uvažajo v 
Skupnosti za raziskave ter razvoj, ki sta 
usmerjena v izdelek in postopek s številom 
potrošnikov in v količinah, ki so omejene 
zaradi omenjenih raziskav in razvoja.

1. Člena 5 in 19 ne veljata za snovi, ki se 
proizvajajo in uvažajo v Skupnosti za 
raziskave ter razvoj, ki sta usmerjena v 
izdelek in postopek s številom potrošnikov 
in v količinah, ki so omejene zaradi 
omenjenih raziskav in razvoja.

Obrazložitev

Snovi, namenjene za raziskave in razvoj, ki sta usmerjena v izdelek in postopek, ne smejo biti 
podvržene časovni omejitvi.

Predlog spremembe 37
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2

Obdobje, ki je omenjeno v odstavku 1, 
začne veljati ob prejemu sporočila, ki ga 
izda Agencija.

črtano

Obrazložitev

Črtanje je nujno, ker se v odstavku 1 odstrani obdobje petih let.

Predlog spremembe 38
Člen 7, odstavek 7

7. Agencija lahko odloči, da podaljša 
petletno izredno obdobje za naslednjih 
največ pet let ali pri snoveh, ki se 
uporabljajo izključno pri razvoju 
medicinskih pripomočkov za ljudi ali v 
veterini, za nadaljnjih največ deset let, na 
zahtevo proizvajalca ali uvoznika, če lahko 
dokažeta, da je takšno podaljšanje 
upravičeno z raziskovalnim in razvojnim 
programom.

črtano
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Obrazložitev

Črtanje je nujno, ker se v odstavku 1 odstrani obdobje petih let.

Predlog spremembe 39
Člen 7, odstavek 8, pododstavek 2

Pri sprejemanju sklepov, kot je navedeno v 
odstavkih 4 in 7, bo Agencija upoštevala vse 
pripombe s strani takšnih pristojnih 
organov.

Pri sprejemanju sklepov, kot je navedeno v 
odstavku 4, bo Agencija upoštevala vse 
pripombe s strani pristojnih organov vsake 
države članice, v kateri poteka proizvodnja, 
uvoz ali raziskava, usmerjena v izdelek in 
postopek.

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 40
Člen 9, odstavek -1 (novo)

Ko prijavnik predloži podatke za 
registracijo iz točk (a) in (b), lahko zaradi 
varovanja skrivnosti podjetja in poslovnih 
skrivnosti zahteva, da so dokumenti zaupni. 
Prijavnik Agenciji obrazloži vse zahteve, ki 
so povezane s tem.

Obrazložitev

Uporaba obstoječih pravnih predpisov (uredba št. 793/93/EGS in direktiva 92/32/EGS) o 
obveznosti industrije, da varuje zaupne podatke.

Predlog spremembe 41
Člen 9, točka a, podtočka (vi)

vi) pregledi podatkov iz uporabe Prilog od V 
do IX;

vi) pregled podatkov iz uporabe Priloge V, 
podatek o akutni strupenosti in biološki 
razgradljivosti iz Priloge VI ter pregled 
drugih razpoložljivih zadevnih podatkov, za 
katere prijavnik meni, da je potrebna ocena 
tveganja; dodatni podatki in raziskave, še 
zlasti tisti, ki so potrebni za preizkuse na 
živalih, so navedeni le, če so potrebni na 
podlagi dejanske izpostavljenosti.
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Obrazložitev

Za oceno tveganja zaenkrat zadostujejo podatki iz Priloge V in podatki o akutni strupenosti 
ter biološki razgradljivosti iz Priloge VI. Dodatni podatki se smejo zbirati le, če so zaradi 
uporabe in izpostavljanja potrebni za ugotavljanje tveganja in izvajanje morebitnih dodatnih 
ukrepov za zmanjšanje tveganja. To bi preprečilo visoke stroške. Preprečili bi nepotrebne 
preizkuse na živalih. Ustrezna navodila, kot so zahteve po preverjanju izpostavljenosti (npr. 
kategorije izpostavljanja), mora npr. v projektih izvajanja REACH izdelati Komisija.

Predlog spremembe 42
Člen 9, točka a, podtočka (x)

(x) izjavo o tem, ali se strinja, da smejo 
njegove povzetke in zanesljive študijske 
povzetke informacij, pridobljene pri 
uporabi prilog V do VIII in povezane s 
preskusi, ki niso vključevali vretenčarjev, 
za plačilo uporabiti naslednji registracijski 
zavezanci;

črtano

Obrazložitev

Namen črtanja člena 9(a)(x) je odpraviti možnost imetnikov pravice do študijskih ugotovitev, 
da se jim odobri ali ne odobri dostop do testnih podatkov v zvezi z vretenčarji. Črtanje te 
določbe je bistvenega pomena za uvedbo načela obveznega dostopa do podatkov proti 
pravičnemu in sorazmernemu plačilu (čeprav do natančnega dogovora o tem, koliko mora 
oseba, ki želi imeti dostop do podatkov, plačati imetniku pravice, še ni prišlo) To vprašanje je 
ključnega pomena zlasti za mala in srednje velika podjetja, ker bo znatno znižalo stroške, ki 
nastajajo pri izvajanju ukrepov REACH. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb, ki so vloženi v členih naslova II: Registracija snovi.

Predlog spremembe 43
Člen 9, točka a, podtočka (x a) (novo)

(xa) pisna izjava, da ima prijavnik dostop 
do vseh originalnih poročil o študijah, iz 
katerih so razvidni vsi pregledi ali osnovni 
pregledi; na željo Agencije prijavnik 
predloži dokazilo o tem, da je lastnik teh 
študij ali ima do njih zakonit dostop.

Obrazložitev

Sprememba služi zaščiti lastninskih pravic v zvezi s podatki iz preizkusov. 
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Predlog spremembe 44
Člen 10, odstavek 1, prvi pododstavek

Če naj bi snov v Skupnosti proizvajala dva 
ali več proizvajalcev in/ali uvažala dva ali 
več uvoznikov, lahko ti za namene 
registracije ustanovijo konzorcij. Sestavne 
dele registracijske dokumentacije predloži 
en proizvajalec ali uvoznik, ki na podlagi 
skupnega dogovora deluje v imenu drugih 
proizvajalcev in/ali uvoznikov v skladu z 
drugim, tretjim in četrtim pododstavkom.

Če naj bi snov v Skupnosti proizvajala dva 
ali več proizvajalcev in/ali uvažala dva ali 
več uvoznikov, lahko ti za namene 
registracije ustanovijo konzorcij. 

Izmenjava podatkov je obvezna za podatke 
iz preskusov, opravljenih na vretenčarjih, 
in vseh preskusov, zahtevanih za namene 
registracije.
Oblikovanje javnih konzorcijev in mešanih 
javnih/zasebnih konzorcijev se pospešuje za 
zagotovitev dostopa MSP ter združenj MSP.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja iz potrebe po poenostavitvi postopka registracije, predvsem 
tako, da zmanjša in racionalizira stroške v breme MSP, in poskuša zagotoviti dostop MSP ter 
združenj MSP do konzorcijev, najmanj za preprečevanje zlorabe vodilnih položajev. Povezan 
je z drugimi predlogi sprememb, vloženimi v členih iz naslova II: Registracija snovi.

Predlog spremembe 45
Člen 10, odstavek 2

2. Registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača samo tretjino pristojbine 
za registracijo.

2. Registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača enak delež pristojbine za 
registracijo.

Obrazložitev

Omejitev zmanjšanja pristojbin na eno tretjino zmanjšuje spodbudo za oblikovanje 
konzorcijev na dvostranske konzorcije. Od oblikovanja bodo imeli korist le konzorciji, 
sestavljeni iz dveh članov. Vendar enaka delitev pristojbin poveča privlačnost oblikovanja 
tudi večjih konzorcijev.

Povezano s predlogi sprememb členov 17(2), 25(5) in 25(6).
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Predlog spremembe 46
Člen 11, odstavek 1

1. Tehnični dosje iz člena 9 (a) mora v 
točkah vi), vii) in viii) vključevati najmanj 
naslednje:

črtano

a) podatke iz Priloge V za snovi, ki se letno 
proizvajajo ali uvažajo v količini ene tone 
ali več na proizvajalca ali uvoznika;

b) podatke iz Priloge V in VI za snovi, ki se 
letno proizvajajo ali uvažajo v količini deset 
ton ali več na proizvajalca ali uvoznika;

c) podatke iz Prilog V in VI ter predloge 
preizkusov za pridobivanje podatkov iz 
Priloge VII za snovi, ki se letno proizvajajo 
ali uvažajo v količini sto ton ali več na 
proizvajalca ali uvoznika;

d) podatke iz Priloge V in VI ter predloge 
preizkusov za pridobivanje podatkov iz 
Prilog VII in VIII za snovi, ki se letno 
proizvajajo ali uvažajo v količini tisoč ton 
ali več na proizvajalca ali uvoznika.

Obrazložitev

Zahteve po podatkih o količinah niso več nujno potrebne, ker morajo biti ti podatki na 
razpolago glede na izpostavljenost. 

Predlog spremembe 47
Člen 11, odstavek 2

2. Takoj ko količina že registrirane snovi 
doseže naslednjo količinsko mejo, je treba 
Agenciji posredovati ustrezne dodatne 
podatke, ki so določeni v odstavku 1, in 
posodobitve drugih elementov registracije v 
luči teh dodatnih podatkov.

črtano

Obrazložitev

Zahteve po podatkih o količinah niso več nujno potrebne, ker morajo biti ti podatki na 
razpolago glede na izpostavljenost.
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Predlog spremembe 48
Člen 12, odstavek 4, prvi pododstavek

4. Če je bila snov že registrirana, se novi 
registracijski zavezanec lahko sklicuje na 
študije in poročila o preskusih, v 
nadaljevanju „študije“, ki so bile za enako 
snov že prej predložene, če lahko dokaže, da 
je snov, ki jo želi registrirati, enaka 
predhodno registrirani snovi, vključno s 
stopnjo čistoče in vrsto nečistoč, ter če lahko 
predloži izjavo o dostopnosti 
predhodnega(ih) davčnega(ih) 
zavezanca(ev), ki mu dovoljuje uporabo 
študij.

4. Če je bila snov že registrirana, se novi 
registracijski zavezanec lahko sklicuje na 
študije in poročila o preskusih, v 
nadaljevanju „študije“, ki so bile za enako 
snov že prej predložene, če lahko dokaže, da 
je snov, ki jo želi registrirati, enaka 
predhodno registrirani snovi, vključno s 
stopnjo čistoče in vrsto nečistoč, ter če 
predloži izjavo o dostopnosti 
predhodnega(ih) davčnega(ih) 
zavezanca(ev).

Obrazložitev

Dostop mora biti zagotovljen do podatkov o preskusih, ki se ne opravljajo na živalih, kot je že 
zagotovljeno za preskuse, opravljene na živalih. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb, vloženimi v členih iz naslova II: Registracija snovi. 

Predlog spremembe 49
Člen 13, odstavek 1, prvi pododstavek

1. Brez vpliva na člen 4 Direktive 98/24/ES 
se izvede ocena kemijske varnosti in pripravi 
poročilo o kemijski varnosti za vse snovi, ki 
jih je treba registrirati v skladu s tem 
poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža takšno snov v količini, ki 
znaša deset ton ali več na leto.

1. Brez vpliva na člen 4 Direktive 98/24/ES 
se izvede ocena kemijske varnosti in pripravi 
poročilo o kemijski varnosti za vse snovi, ki 
jih je treba registrirati v skladu s tem 
poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža takšno snov v količini, ki 
znaša eno tono ali več na leto.

Obrazložitev

Obveznost ocene kemijske varnosti in vključitve poročila o kemijski varnosti v registracijsko 
dokumentacijo mora veljati tudi za snovi v manjših količinah (1–10 ton na leto na 
proizvajalca/uvoznika). V nasprotnem primeru bo dve tretjini od 30.000 snovi, ki jih ureja 
REACH, registriranih brez ocene kemijske varnosti. Posledica ne bodo na voljo podatki za 
ustanovitev ukrepov za zmanjšanje tveganja, ki bi lahko bili potrebni za nadzor tveganj zaradi 
teh snovi. To je zlasti pomembno za snovi, razvrščene kot nevarne ali kot PBT ali vPvB, ker 
bodo njihovi varnosti listi dopolnjeni z ustreznimi podatki o načinih nadzora izpostavljenosti 
ljudi in okolja za vse znane uporabe.

Ob tem je tudi gospodarske posledice zahtevanja poročila o kemijski varnosti za snovi v 
manjših količinah mogoče oceniti kot zmerne in le manjši del stroškov bi veljal za snovi v 
večjih količinah (glej F. Ackerman: „The true costs of REACH“).
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Zato je obveznost ocene kemijske varnosti/poročil o kemijski varnosti za obseg 1–10 ton na 
leto zagotovo stroškovno učinkovit ukrep v zvezi z možno veliko pridobitvijo zdravstvenih 
koristi za potrošnike in delavce, ki so izpostavljeni nevarnim snovem.

Končno bo onemogočila protislovje in povečala sinergijo med REACH in zakonodajo o 
varstvu delavcev, ker Direktiva 98/24/ES velja za vse kemične snovi, prisotne na delovnem 
mestu, ne glede na uporabljeno količino.

Predlog spremembe 50
Člen 13, odstavek 5, točka (a)

(a) v materialih za stik z živili na področju 
uporabe Direktive Sveta 89/109/EGS;

črtano

Obrazložitev

Poročilo o kemijski varnosti sestavlja registracijsko dokumentacijo in se ga zato ne zahteva 
za snovi, ki so zunaj področja uporabe uredbe. Snovi, ki jih že urejajo ustrezno integrirane 
posebne določbe, morajo ostati zunaj področja uporabe REACH. Ta predlog spremembe je 
povezan z drugimi predlogi sprememb, vloženimi v členih iz naslova II: Registracija snovi.

Predlog spremembe 51
Člen 15, odstavek 2, uvodni del

2. Registracijska dokumentacija na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda mora 
vsebovati v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108, vse naslednje
informacije, če jo proizvajalec lahko 
predloži brez dodatnega preskušanja:

2. Registracijska dokumentacija na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda mora 
vsebovati v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108:

Obrazložitev

REACH zagotavlja le minimalne podatke o vmesnih proizvodih. Vendar so vmesni proizvodi 
pogosto zelo reaktivni in imajo lahko različne nevarne lastnosti. Vmesni proizvodi pomenijo 
skrb predvsem za zdravje delavcev. Ne zadošča le predložitev podatkov, ki so že na razpolago. 
Podatki morajo biti zadostni za razvrstitev vmesnih proizvodov, da se omogoči bolj zanesljivo 
spremljanje zdravja zaposlenih, ustrezne ukrepe za varstvo skupin in posameznikov ter 
identifikacijo možnih nadomestnih snovi.

Predlog spremembe 52
Člen 15, odstavek 2 a (novo)
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2a. Registracija na mestu izoliranega 
vmesnega proizvoda v količinah nad 
100 tonami na leto vključuje podatke, 
opredeljene v Prilogi V, razen podatkov, ki 
so zahtevani v odstavku 2. 
Za pridobivanje teh podatkov velja člen 12.

Obrazložitev

REACH zagotavlja le minimalne podatke o vmesnih proizvodih. Vendar so vmesni proizvodi 
pogosto zelo reaktivni in imajo lahko različne nevarne lastnosti. Vmesni proizvodi pomenijo 
skrb predvsem za zdravje delavcev. Ne zadošča le predložitev podatkov, ki so že na razpolago. 
Na mestu izolirani proizvodi v količinah nad 100 tonami morajo izpolnjevati iste zahteve kot 
normalne snovi med 1 in 10 tonami.

Predlog spremembe 53
Člen 16, odstavek 4, točka e

(e) prevoz poteka v skladu z zahtevami 
Direktive 94/55/ES;

(e) prevoz poteka v skladu z zahtevami 
Direktive 94/55/ES in ustreznimi pravili 
za letalski in ladijski prevoz 
nevarnega blaga, ki izpolnjujejo 
določbe Rotterdamske konvencije v 
zvezi z prevozom nevarnih kemičnih 
proizvodov;

Obrazložitev

Direktiva 94/55/ES zajema le železniški in cestni prevoz. Evropska unija se docela udejstvuje 
pri izvajanju Rotterdamske konvencije.

Predlog spremembe 54
Člen 17, odstavek 2

2. Registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača samo tretjino pristojbine.

2. Registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača enak delež pristojbine.

Obrazložitev

Omejitev zmanjšanja pristojbin na eno tretjino zmanjšuje spodbudo za oblikovanje 
konzorcijev na konzorcije, sestavljene iz dveh strank. Od oblikovanja bodo imeli korist le 
konzorciji, sestavljeni iz dveh članov. Vendar enaka delitev pristojbin poveča privlačnost 
oblikovanja tudi večjih konzorcijev.

Povezano s predlogi sprememb členov 10(2), 25(5) in 25(6).
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Predlog spremembe 55
Člen 20 A (novo)

Člen 20 a
1. Za snovi, ki se proizvajajo ali uvažajo v 
količinah med 10 in 1000 ton, morajo 
prijavniki v roku petih let po začetku 
veljavnosti te uredbe predložiti naslednje 
podatke:
− fizikalno-kemijske lastnosti snovi iz 

Priloge V
− biološka razgradnja
− akutna vodna strupenost (ena vrsta)
− akutna strupenost – način vnosa snovi 

(z zaužitjem, prek kože, z vdihavanjem) 
− draženje kože 
− draženje oči 
− preobčutljivost v stiku s kožo 
− mutagenost (preizkus Ames) 
− ocena in označevanje 
− splošni podatki o izpostavljenosti in 

uporabi glede na lažje kategorije;
Agencija zato na svoji spletni strani da na 
razpolago elektronski instrument 
programske opreme.
2. V petih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe morajo prijavniki sestaviti zaporedje 
snovi, ki se proizvajajo in uvažajo v količini 
od 1 do 100 ton; pri tem je treba upoštevati 
proizvodne in uvozne količine, 
izpostavljenost in osnovne lastnosti. 
Smernice in programsko opremo za 
določanje zaporedja omogoči Agencija.
Rezultate določanja tega vrstnega reda in 
vse razpoložljive podatke, za katere 
prijavnik meni, da so v povezavi s tem 
odločilnega pomena, mora predložiti sam. 
Agencija zato na svoji spletni strani 
omogoči dostop do elektronskega 
instrumenta programske opreme.
3. Prijavniki, ki podatkov, navedenih v 
odstavkih 1 in 2, ne predložijo, člena 21 ne 
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morejo upoštevati.
Agencija mora v enem mesecu v skladu z 
odstavkom 2(b) člena 26 posodobiti odprti 
seznam in posredovati najboljše možne 
roke za registracijo preostalih snovi.

Obrazložitev

Z uvedbo novega člena 20a se pet let po začetku veljavnosti te uredbe register snovi (ki je 
sestavljen v skladu s členom 26) dopolni s ključnimi podatki. Ti ključni podatki predstavljajo 
podlago za določanje prednostnih registracij. Ustrezne smernice in elektronske instrumente 
programske opreme mora zagotoviti Komisija, dostop do njih pa omogoči Agencija.

Predlog spremembe 56
Člen 21, odstavek 1, uvodni del

1. Člen 19 se ne uporablja v obdobju treh let 
po začetku veljavnosti te Uredbe za 
naslednje snovi:

1. Člen 19 se ne uporablja v obdobju pet let 
po začetku veljavnosti te Uredbe za 
naslednje snovi:

Obrazložitev

Določa novo zaporedje registracije snovi in pri tem upošteva količino proizvodnje oziroma 
uvoza ter tudi tveganje.

Predlog spremembe 57
Člen 21, odstavek 2

2. Člen 19 se ne uporablja v obdobju šestih
let po začetku veljavnosti te uredbe za nove 
snovi, če so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali uvožene v količini najmanj 
100 ton na leto.

2. Člen 19 se ne uporablja v obdobju sedmih
let po začetku veljavnosti te uredbe za nove 
snovi, če so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali uvožene v količini najmanj 
100 ton na leto. Člen 19 tudi ne velja za 
nove snovi, za katere je bilo določeno 
zaporedje v skladu s členom 20a.

Obrazložitev

Določa novo zaporedje registracije snovi in pri tem upošteva količino proizvodnje oziroma 
uvoza ter tudi tveganje.

Predlog spremembe 58
Člen 21, odstavek 2 A (novo)
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2a. Člen 19 se ne uporablja v obdobju 
devetih let po začetku veljavnosti te uredbe 
za nove snovi, če so bile vsaj enkrat po 
začetku veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali uvožene v količini od 10 ton 
na leto na proizvajalca ali uvoznika.

Obrazložitev

Določa novo zaporedje registracije snovi in pri tem upošteva količino proizvodnje oziroma 
uvoza ter tudi tveganje.

Predlog spremembe 59
Člen 22, odstavek 1

1. Prijava, predložena v skladu z Direktivo 
67/548/EGS, velja za registracijo za namene 
tega naslova; agencija dodeli v roku enega 
leta po začetku veljavnosti te uredbe 
registrsko številko.

1. Prijava, predložena v skladu z Direktivo 
67/548/EGS, in tudi zaključena ocena 
obstoječe snovi v skladu z Uredbo (EGS) št. 
793/93 velja za registracijo za namene tega 
naslova; agencija dodeli v roku enega leta po 
začetku veljavnosti te uredbe registrsko 
številko.

Obrazložitev

V okviru programa EU za obstoječe snovi se je za vrsto obstoječih snovi ocenjevanje že 
zaključilo. Zahteve po ocenah snovi v programu za obstoječe snovi v glavnem ustrezajo tistim, 
ki veljajo pri prijavah novih snovi. Zato morajo obstoječe snovi, katerih ocena je bila 
popolnoma zaključena, prav tako veljati za registrirane kot nove snovi, prijavljene v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS.

Predlog spremembe 60
Člen 23, odstavek 1 a (novo)

1a. Agencija mora sodelovati pri pripravi 
smernic o izmenjavi podatkov v skladu s 
predlogom „ena snov, ena registracija“.

Predlog spremembe 61
Člen 23, odstavek 1

1. Da se prepreči nepotrebno preskušanje na 
živalih, se preskušanje na vretenčarjih za to 
uredbo sprejme samo kot skrajni ukrep. 
Sprejeti je treba tudi ukrepe za omejevanje 

1. Da se prepreči nepotrebno preskušanje na 
živalih, se preskušanje na vretenčarjih za to 
uredbo sprejme le kot skrajni ukrep. Sprejeti 
je treba tudi ukrepe za prepoved preskusov 
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nepotrebnega podvajanja drugih preskusov. na živalih, kjer so na voljo nadomestne 
metode, in za omejevanje nepotrebnega 
podvajanja drugih preskusov.

Obrazložitev

Besedilo predloga, da je treba prepovedati uporabo živali, kadarkoli je to mogoče, je zelo 
nejasno in ustvarja stanje, ko je skladnost odvisna od dobre volje proizvajalca ali, kar je še 
slabše, od potreb trga. Vseeno ravnanja z živalmi ne morejo pogojevati ostri in neizprosni 
zakoni spreminjajočega se trga.

Predlog spremembe 62
Člen 23, odstavek 2

Predlog spremembe 63
Člen 23, odstavek 3

3. Vse povzetke ali grobe povzetke študij, ki
so bili vsaj 10 let prej predložene v okviru 
registracije, lahko da Agencija brezplačno na 
voljo drugim prijavnikom ali morebitnim 
prijavnikom.

3. Za izmenjavo podatkov se plača finančni 
prispevek. V izjemnih primerih se lahko 
dajo povzetki ali grobi povzetki študij, 
skupaj s preizkusi na vretenčarjih, ki so bili
vsaj 15 let prej predloženi v okviru 
registracije, v skladu z določbami iz člena 
25 o nenovih snoveh in člena 28 o novih 
snoveh prek agencije brezplačno na voljo.

Obrazložitev

Iz razlogov, ki izhajajo iz lastninskega prava, se za z zakonom predpisano izmenjavo 
podatkov vedno plača finančni prispevek. 

Predlog spremembe 64
Člen 23, odstavek 4

Za preskuse, ki ne vključujejo vretenčarjev, 
se ta naslov za potencialne registracijske 
zavezance uporablja samo, če so predhodni 
registracijski zavezanci dali pritrdilno 
izjavo za namene točke (x) člena 9(a).

črtano

Obrazložitev

Črtanje odstavka 4 je tesno povezano s črtanjem člena 9(a)(x) in je posledica tega. Namen 
tega je vključitev načela obvezne izmenjave vseh podatkov iz preskusov (vključno s podatki o 
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nevretenčarjih) v cilje in splošna pravila. Ta točka je ključnega pomena zlasti za mala in 
srednje velika podjetja, ker bo lahko znatno znižalo stroške, ki nastajajo pri izvajanju ukrepov 
REACH. 

Predlog spremembe 65
Člen 24, odstavek 5, prvi pododstavek

5. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, Agencija 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
takoj sporoči imena in naslove 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij, ki so jih 
ti predložili in so vključevale vretenčarje.

5. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot petnajstimi leti, Agencija to 
najprej sporoči predhodnemu
registracijskemu zavezancu, da se preveri, 
ali želi biti imenovan. Če soglaša z 
imenovanjem, Agencija potencialnemu 
registracijskemu zavezancu takoj sporoči
imena in naslove predhodnega(ih) 
registracijskega(ih) zavezanca(ev) ter 
ustrezne povzetke ali grobe povzetke študij, 
odvisno od primera, ki so jih ti predložili in 
so vključevale poskuse, ki so bili že 
opravljeni. 

Obrazložitev

Predhodni registracijski zavezanec je upravičen do tega, da se njegovo ime obravnava 
zaupno. Ni nobenih temeljev za določanje rokov. Finančno nadomestilo je treba vedno plačati 
za skupno uporabo podatkov, ki jo določa zakon.

Predlog spremembe je tesno povezan s predlogom spremembe člena 9(a)(x) in narejen na 
njegovi podlagi. Namen tega predloga spremembe je odstraniti neobvezno naravo predložitve 
podatkov o preskusih na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. Obvezni dostop do 
podatkov je bistven za mala in srednje velika podjetja. 

Predlog spremembe 66
Člen 24, odstavek 5, tretji pododstavek

Agencija potencialnega registracijskega 
zavezanca obvesti tudi o ustreznih 
povzetkih ali zanesljivih študijskih 
povzetkih študij, odvisno od primera, ki so 
jih že predložili predhodni registracijski 
zavezanci in v katere niso bili vključeni 
vretenčarji, za katere so predhodni 
registracijski zavezanci dali pritrdilno 
izjavo za namene točke (x) člena 9(a).

črtano
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Obrazložitev

Predlog spremembe je tesno povezan s predlogom spremembe člena 9(a)(x) in narejen na 
njegovi podlagi. Namen tega predloga spremembe je odstraniti neobvezno naravo predložitve 
podatkov o preskusih na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. Obvezni dostop do 
podatkov je bistven za mala in srednje velika podjetja. 

Predlog spremembe 67
Člen 25, odstavek 1

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj kot 
deset let prej, kot je navedeno v členu 24(5), 
potencialni registracijski zavezanec 
predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e) zaprosi za informacije o 
preskusih na vretenčarjih, ki jih potrebuje 
za registracijo. Registracijske zavezance 
lahko zaprosi za vse informacije o preskusih 
na vretenčarjih, za katere so predhodni 
registracijski zavezanci dali pritrdilno 
izjavo za namene točke (x) člena 9(a).

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane manj kot 
deset let prej, kot je navedeno v členu 24(5), 
potencialni registracijski zavezanec 
predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e) zaprosi za informacije o prej 
izvedenih preskusih, ki jih potrebuje za 
registracijo. Registracijske zavezance lahko 
tudi zaprosi za vse informacije o preskusih, 
ki niso izvedeni na vretenčarjih.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tesno povezan s predlogoma sprememb člena 9(a)(x) in člena 24(5) 
in narejen na njuni podlagi. Cilj tega predloga spremembe je odstraniti neobvezno stališče o 
predložitvi podatkov o preskusih na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. Obvezni dostop 
do podatkov je bistven za mala in srednje velika podjetj.

Študije na vretenčarjih so izredno drage in stroškovno intenzivne. Zaščito lastništva nad 
podatki iz preizkusov je treba zato podaljšati na 15 let. To ustreza določbam v drugih 
predpisih, npr. direktivi o biocidih (98/8/ES).

Predlog spremembe 68
Člen 25, odstavek 3, prvi pododstavek

3. Če se doseže sporazum o izmenjavi študij, 
predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
izda(jo) izjavo o dostopnosti za zadevne 
študije v dveh tednih po prejemu plačila.

3. Če se doseže sporazum o izmenjavi študij
iz prvega in drugega stavka odstavka 1
predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
izda(jo) izjavo o dostopnosti za zadevne 
študije v dveh tednih po prejemu plačila.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tesno povezan s predlogi sprememb člena 9(a)(x), členov 24(5) in 
25(1) ter narejen na njihovi podlagi. Cilj tega predloga spremembe je odstraniti neobvezno 
stališče predložitvi podatkov o preskusih na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. Obvezni 
dostop do podatkov je bistven za mala in srednje velika podjetja. 

Predlog spremembe 69
Člen 25, odstavek 4

4. Če se takšen sporazum ne doseže, lahko
potencialni registracijski zavezanec o tem
obvesti Agencijo in predhodnega 
registracijskega zavezanca oziroma 
predhodne registracijske zavezance vsaj en 
mesec potem, ko od Agencije prejme ime in 
naslov predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev).

4. Če se takšen sporazum ne doseže, 
potencialni registracijski zavezanec zagotovi
predhodnemu registracijskemu zavezancu ali 
predhodnim registracijskim zavezancem
ustrezne podatke in lahko predloži Agenciji 
zahtevo, vsaj en mesec potem, ko od 
Agencije prejme ime in naslov 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev), za pošteno plačilo 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev), ki se določi v skladu s spodaj 
navedenim odstavkom 6.

Obrazložitev

Za pospešitev in poenostavitev postopka dostopa do podatkov je za Agencijo bolje, da se 
vmeša in tako zagotovi stopnjo zaupnosti podatkov.

Predlog spremembe 70
Člen 25, odstavek 5

5. Po prejemu informacij iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 
50 % prikazanih stroškov, da na razpolago 
povzetke ali zanesljive študijske povzetke, 
odvisno od primera, zadevnih študij ali 
njihove ugotovitve.

5. Po prejemu informacij iz odstavka 4 
ima(jo) predhodni registracijski 
zavezanec(ci) na voljo en mesec, da 
obvesti(jo) potencialnega registracijskega 
zavezanca in Agencijo o stroških, ki jih je 
imel (so jih imeli) z zadevno študijo. Na 
zahtevo potencialnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 
enak delež prikazanih stroškov, da na 
razpolago povzetke ali zanesljive študijske 
povzetke, odvisno od primera, zadevnih 
študij ali njihove ugotovitve.
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 10(2). Nov registracijski zavezanec ne sme plačati 
50 % stroškov preskusov predhodnemu registracijskemu zavezancu ali predhodnim 
registracijskim zavezancem, kot je sedaj predlagano za snovi, ki niso v postopnem uvajanju. 
Pravila o delitvi stroškov za snovi, ki niso v postopnem uvajanju, morajo biti enaka kot za 
snovi v postopnem uvajanju (glej člen 28(3)). Ni nobenega razloga za to, da imata ti vrsti 
snovi različna sistema za delitev stroškov.

Povezano s predlogi sprememb členov 10(2), 17(2) in 25(6).

Predlog spremembe 71
Člen 25, odstavek 6

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
da na razpolago povzetke ali zanesljive 
študijske povzetke, odvisno od primera, 
zadevnih študij, kot je ta zahteval. Predhodni 
registracijski zavezanec(ci) ima(jo) do 
potencialnega registracijskega zavezanca 
terjatev v višini 50 % stroškov, ki je 
izterljiva na nacionalnih sodiščih.

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
da na razpolago povzetke ali zanesljive 
študijske povzetke, odvisno od primera, 
zadevnih študij, kot je ta zahteval. Predhodni 
registracijski zavezanec(ci) ima(jo) do 
potencialnega registracijskega zavezanca 
terjatev v višini enakega deleža stroškov, ki 
je izterljiva na nacionalnih sodiščih.

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb členov 10(2), 17(2) in 25(5).

Predlog spremembe 72
Člen 26, odstavek 1, točka b

b) njegovo ime in naslov ter ime osebe za 
stike;

b) njegovo ime in naslov ter ime osebe za 
stike ali njenega zastopnika; proizvajalci ali 
uvozniki lahko zahtevajo, da se z imenom 
podjetja v skladu s členom 116 ravna 
zaupno;

Obrazložitev

Namenjen je boljši zaščiti operativnih in poslovnih skrivnosti. Kombinacija imena snovi in 
proizvajalca je občutljiva za konkurenco.
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Predlog spremembe 73
Člen 26, odstavek 1, točka c

c) predvideni rok za registracijo/tonažo; c) predvidena tonaža;

Obrazložitev

Sprememba na podlagi prejšnjih sprememb (člen 11). Registracija ne poteka več na podlagi 
tonaže, ampak agencija objavi sezname obdelav.

Predlog spremembe 74
Člen 26, odstavek 1, točka e

e) izjavo, ali študije iz točke (d) vsebujejo 
preizkuse na vretenčarjih in, če ne, ali 
namerava ob svoji registraciji podati 
pritrdilno izjavo za namene točke x 
člena 9(a).

e) navedba interesa za pristop h konzorciju.

Obrazložitev

Olajša oblikovanje konzorcija, ker se od začetka izraža interes za to.

Predlog spremembe 75
Člen 26, odstavek 2, uvodni del

2. Podatki iz odstavka 2 se predložijo 
najpozneje 18 mesecev pred iztekom 
naslednjih rokov:

2. Podatki iz odstavka 2 se predložijo 
najpozneje 18 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe:

Obrazložitev

S spremembo člena 26 bo zagotovljena enotna predregistracija in s tem enotni register snovi
po 18 mesecih. S tem bo dosežena večja varnost načrtovanja za proizvajalce, predelovalce, 
uporabnike in oblasti.

Predlog spremembe 76
Člen 26, odstavek 2, točka a

a) rok iz člena 21(1) za nove snovi, 
proizvedene ali uvožene v količinah 
1000 ton ali več na leto;

a) v roku enega meseca po koncu 
predregistracijske faze bo Agencija objavila
seznam snovi, prijavljenih v skladu s 
členom 26(1) pod navedbo opisa snovi in 
številko pristojnih organov, in zabeležila, 
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ali mora vsaj en proizvajalec ali uvoznik v 
roku petih let opraviti registracijo;

Obrazložitev

S spremembo člena 26 bo zagotovljena enotna predregistracija in s tem enotni register snovi 
po 18 mesecih. S tem bo dosežena večja varnost načrtovanja za proizvajalce, predelovalce, 
uporabnike in organe.

Predlog spremembe 77
Člen 26, odstavek 2, točka b

b) rok iz člena 21(2) za nove snovi, 
proizvedene ali uvožene v količinah 
najmanj 1 tono na leto.

b) v izjemnih primerih lahko proizvajalci 
ali uvozniki v roku šest mesecev po objavi 
seznama novih snovi v skladu s členom 2(a) 
Agenciji javijo upravičene dodatke ali 
popravke. Agencija mora nato v roku enega 
meseca objaviti dokončen seznam novih 
snovi.

Obrazložitev

S spremembo člena 26 bo zagotovljena enotna predregistracija in s tem enotni register snovi 
po 18 mesecih. S tem bo dosežena večja varnost načrtovanja za proizvajalce, predelovalce, 
uporabnike in organe.

Predlog spremembe 78
Člen 27, odstavek 2 a (novo)

2a. Proizvajalec ali uvoznik je lahko fizična 
ali pravna oseba, ki ima svoj sedež na 
ozemlju Skupnosti, da lahko sodeluje v 
FIPS.

Predlog spremembe 79
Člen 28, odstavek 1, pododstavek 1

1. Preden se opravi preskus na vretenčarjih 
za pridobitev informacij, zahtevanih za 
registracijo, udeleženec SIEF v zbirki 
podatkov iz člena 26 in v okviru svojega 
SIEF preveri, ali je na voljo ustrezna študija. 
Če je v okviru SIEF na voljo ustrezna 

1. Preden se opravi preskus na vretenčarjih 
za pridobitev informacij, zahtevanih za 
registracijo, udeleženec SIEF v zbirki 
podatkov iz člena 26 in v okviru svojega 
SIEF preveri, ali je na voljo ustrezna študija. 
Če je v okviru SIEF na voljo ustrezna 



AD\574976SL.doc 39 PE 357.617v03-00

SL

študija, udeleženec tega SIEF, ki bi moral 
opraviti preskus na vretenčarjih, zaprosi 
zanjo v dveh mesecih po poteku roka iz 
člena 26(2).

študija, udeleženec tega SIEF, ki bi moral 
opraviti preskus na vretenčarjih, zaprosi 
zanjo v prvih dveh mesecih po poteku 
ustreznega obdobja registracije v skladu s 
členom 21.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je uskladiti roke z dejanskimi potrebami. Povezan je z drugimi 
predlogi sprememb členov iz Naslova III: Izmenjava informacij in izogibanje nepotrebnim 
preskusom.

Predlog spremembe 80
Člen 28, odstavek 1, pododstavek 2

V dveh tednih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(em), ki je (so) 
to zahteval(i) dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec(ci) in lastnik sprejmejo vse 
razumne ukrepe, da dosežejo sporazum o 
razdelitvi stroškov. Če takšnega sporazuma 
ne morejo doseči, se stroški razdelijo 
enakomerno. Lastnik študijo zagotovi v 
dveh tednih po prejemu plačila.

V treh mesecih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(em), ki je (so) 
to zahteval(i) dokazilo o svojih stroških. 
Udeleženec(ci) in lastnik sprejmejo vse 
razumne ukrepe, da dosežejo sporazuma o 
razdelitvi stroškov. Če takšnega sporazuma 
ne morejo doseči, o razdelitvi stroškov 
odloči Agencija. Lastnik študijo zagotovi v 
dveh tednih po prejemu plačila.

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je uskladiti roke z dejanskimi potrebami. Povezan je z drugimi 
predlogi sprememb členov iz Naslova III: Izmenjava informacij in izogibanje nepotrebnim 
preskusom.

Predlog spremembe 81
Člen 28, odstavek 3

3. Če lastnik študije iz odstavka 2 odkloni, 
da bo drugemu udeležencu(em) zagotovil 
dokazilo o stroških te študije ali samo 
študijo, drugi udeleženec(ci) nadaljuje(jo) 
postopek, kot če v okviru SIEF ne bi bilo na 
voljo ustrezne študije, razen če ni drug 
registracijski zavezanec predložil 
registracije, ki vsebuje povzetek ali 
zanesljivi študijski povzetek študije, odvisno 
od primera. V takšnih primerih se Agencija 
odloči, da da drugemu(im) udeležencu(em) 
na razpolago ta povzetek ali zanesljivi 
študijski povzetek, odvisno od primera. 
Drugi registracijski zavezanec ima do 

3. Če lastnik študije iz odstavka 2 odkloni, 
da bo drugemu udeležencu(em) zagotovil 
dokazilo o stroških te študije ali samo 
študijo, Agencija poseže tako, da zagotovi 
izmenjavo podatkov in da je plačilo pošteno 
in sorazmerno. Agencija je pristojna za 
zbiranje podatkov za sorazmerno
nadomestilo.
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udeležencev terjatev v višini enakega deleža 
stroškov, ki je izterljiv na nacionalnih 
sodiščih. 

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je zagotoviti izmenjavo informacij in zlasti, da mala in srednje 
velika podjetja nimajo pretirano visokih stroškov. Povezan je z drugimi predlogi sprememb 
členov iz Naslova III: Izmenjava informacij in izogibanje nepotrebnim preskusom.

Predlog spremembe 82
Člen 29, odstavek 1

1. Če snov ali pripravek izpolnjuje 
merila za razvrstitev kot nevaren v skladu z 
direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES, 
oseba, odgovorna za dajanje snovi ali 
pripravka v promet, pa naj si bo to 
proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, dostavi prejemniku, ki 
je uporabnik snovi ali pripravka na nižji 
stopnji ali njun distributer, varnostni list v 
skladu s Prilogo Ia.

1. Če snov ali pripravek izpolnjuje 
merila za razvrstitev kot nevaren v skladu z 
direktivama 67/548/EGS ali 1999/45/ES ali 
izpolnjuje merila, navedena v členu 54 (a–
e) ali je bila določena glede na člen 54 (f), 
oseba, odgovorna za dajanje snovi ali 
pripravka v promet, pa naj si bo to 
proizvajalec, uvoznik, uporabnik na nižji 
stopnji ali distributer, dostavi prejemniku, ki 
je uporabnik snovi ali pripravka na nižji 
stopnji ali njun distributer, varnostni list v 
skladu s Prilogo Ia.

Obrazložitev

Z varnostnimi listi se informacije o snovi prenesejo v dobavno verigo v skladu z zahtevami 
REACH. Obseg snovi, za katere je potreben varnostni list, se mora razširiti na snovi, ki 
vzbujajo veliko skrb, omenjeno v členu 54 v zvezi z odobritvijo.

Predlog spremembe 83
Člen 29, odstavek 3

3. Če pripravek ne izpolnjuje meril za 
razvrstitev kot nevaren v skladu s členi 5, 6 
in 7 Direktive 1999/45/EGS, vsebuje pa v 
posamezni koncentraciji ≥ 1 mas. % za
neplinaste pripravke in ≥ 0,2 vol. % za 
plinaste pripravke vsaj eno snov, ki je 
nevarna za zdravje ali okolje, ali eno snov, 
za katero veljajo v Skupnosti omejitve glede 
izpostavljenosti na delovnem mestu, oseba, 
ki je odgovorna za dajanje tega pripravka v 
promet, pa naj si bo to proizvajalec, uvoznik, 

3. Če pripravek ne izpolnjuje meril za 
razvrstitev kot nevaren v skladu s členi 5, 6 
in 7 Direktive 1999/45/EGS, vsebuje pa v 
posamezni koncentraciji ≥ 1 mas. % za 
neplinaste pripravke in ≥ 0,2 vol. % za 
plinaste pripravke vsaj eno snov, ki je 
nevarna za zdravje ali okolje, ali eno snov, 
za katero veljajo v Skupnosti omejitve glede 
izpostavljenosti na delovnem mestu, oseba, 
ki je odgovorna za dajanje tega pripravka v 
promet, pa naj si bo to proizvajalec, uvoznik, 
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uporabnik na nižji stopnji ali distributer, 
dostavi na zahtevo uporabnika na nižji 
stopnji varnostni list v skladu s Prilogo Ia.4.

uporabnik na nižji stopnji ali distributer, 
dostavi uporabniku na nižji stopnji 
varnostni list v skladu s Prilogo Ia.4.3.

Obrazložitev

Da lahko zdravstveno varstvo na delovnem mestu ustrezno deluje, je pomembno tudi, da se 
delojemalcem – in posledično delavcem – zagotovi informacije o pripravkih, ki vsebujejo 
nevarne snovi, vendar se jih ne da razvrstiti kot nevarne. V številnih primerih je varnostni list 
edini vir informacij o tem, da pripravek vsebuje snovi, ki povzročajo navedena tveganja. Zato 
je treba zagotoviti, da so varnostni listi o takšnih pripravkih predloženi samodejno in ne le, ko 
jih zahteva uporabnik na nižji stopnji. 

Predlog spremembe 84
Člen 29, odstavek 5

5. Varnostni list se dostavi, če to zahteva 
uporabnik na nižji stopnji, v uradnih jezikih 
držav članic, v katerih se snov ali pripravek 
daje v promet.

5. Varnostni list se dostavi v uradnih jezikih 
držav članic, v katerih se snov ali pripravek 
daje v promet.

Obrazložitev

Za zagotovitev enotnega in zadostnega zagotavljanja informacij uporabnikom na nižji stopnji 
je treba varnostni list samodejno dostaviti v uradnem(ih) jeziku(ih) in ne le, ko ga zahteva 
uporabnik na nižji stopnji. 

Predlog spremembe 85
Člen 29, odstavek 8

8. Varnostni list se dostavi na papirju ali v 
elektronski obliki najpozneje do prve 
dostave snovi, ki sledi začetku veljavnosti te 
uredbe. Dobavitelji ga takoj prilagodijo 
zadnjemu stanju v naslednjih primerih:

8. Varnostni list se dostavi na papirju ali v 
elektronski obliki najpozneje do prve 
dostave snovi, ki sledi začetku veljavnosti te 
uredbe, razen če je bil varnostni list v 
skladu s temi določbami pripravljen pred 
začetkom veljavnosti te uredbe. Dobavitelji 
ga takoj prilagodijo zadnjemu stanju v 
naslednjih primerih: 

Obrazložitev

Nepotreben strošek bi bil, če bi bilo treba varnostne liste ponovno poslati kljub dejstvu, da so 
jih stranke že imele, le zato, ker je začela veljati uredba. 
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Predlog spremembe 86
Člen 30, odstavek 1, točka a

a) registracijska(-e) številka(-e) po 
členu 18(1), če je/so na razpolago;

črtano

Obrazložitev

Črtanje točke a) je nujno, ker ne sme biti primerno, da se mora pri nerazvrščenih snoveh v 
seznamu podatkov o varnosti navajati registracijska številka, medtem ko to očitno ni nujno pri 
razvrščenih snoveh. Razen tega gre pri tem lahko za občutljive podatke podjetij, na primer 
natančen način priprave.

Predlog spremembe 87
Člen 30, odstavek 2, pododstavek 1

Informacije se sporočijo pisno najpozneje do 
prve dostave snovi, ki sledi začetku 
veljavnosti te uredbe. Dobavitelji te 
informacije takoj prilagodijo zadnjemu 
stanju in sporočijo navzdol po dobavni 
verigi v naslednjih primerih:

Informacije se sporočijo pisno ali v 
elektronski obliki najpozneje do prve 
dostave snovi, ki sledi začetku veljavnosti te 
uredbe. Dobavitelji te informacije takoj 
prilagodijo zadnjemu stanju in sporočijo 
navzdol po dobavni verigi v naslednjih 
primerih:

Predlog spremembe 88
Člen 30 a (novo)

Člen 30a
Dolžnost posredovanja podatkov po 
dobavni verigi za snovi in pripravke v 
izdelkih.
Informacije morajo po dobavni verigi 
posredovati vsi udeleženci neposrednemu 
uporabniku na nižji stopnji ali 
distributerju, če izdelek vsebuje snov, ki 
samostojno ali v pripravku izpolnjuje 
kriterije iz člena 54 (a–e), ali je bila 
ugotovljena v skladu s členom 54(f). 

Obrazložitev

Udeležence v dobavni verigi je treba opozoriti, da je bila snov, ki zbuja veliko skrb, vključena 
v kupljeni izdelek. To bo udeležencem omogočilo, da se odločijo na podlagi prejetih podatkov 
o okolju. Zadostne informacije o izdelku so bistvenega pomena na vseh stopnjah dobavne 
verige, ker izkušnje kažejo, da se lahko snovi sprostijo, ko so izdelki uporabljeni ali predelani 
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in ko postanejo odpadki. Primeri vključujejo azo-barvila v tekstilnih materialih, zaviralce 
gorenja in ftalate v plastiki ter živo srebro v baterijah. REACH je treba spremeniti, zato da 
gredo naprej tudi informacije o izdelkih.

Predlog spremembe 89
Člen 31 a (novo)

Člen 31a
Dolžnost posredovanja informacij o snoveh 
v izdelkih
Uporabniki na nižji stopnji, ki izdelku 
dodajo snov ali pripravek, za katerega je bil 
oblikovan seznam podatkov o varnosti, in 
tisti, ki pozneje ravnajo s tem izdelkom ali 
ga nadalje predelajo, predložijo seznam 
podatkov o varnosti vsem prejemnikom tega 
izdelka ali njegovih derivatov. Javnost ni 
prejemnik.

Obrazložitev

Proizvajalci izdelkov, trgovci na drobno in javnost morajo imeti možnost ugotoviti, katere 
posebne snovi so prisotne v končnem izdelku in poiskati varnejše druge možnosti, če je to 
potrebno. Časovna omejitev petnajstih dni je določena v skladu z običajnim odzivnim časom 
iz Uredbe 1049/2001, ki zagotavlja dostop do dokumentov ustanov Skupnosti.

Predlog spremembe 90
Člen 32, naslov

Dostopnost informacij iz varnostnega lista
delavcem

Dostopnost informacij o snoveh in 
pripravkih delavcem

Obrazložitev
Obveznosti delavcev v zvezi varnostnimi listi so natančneje in obsežneje določene v Direktivi 
98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi 
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. Zato je treba ponovno izrecno poudariti, da 
področje uporabe teh obveznosti ni omejeno. Predlog spremembe naslova pojasnjuje, da 
informacije, ki jih je treba predložiti, vključujejo ne le varnostne liste, temveč tudi informacije 
iz člena 30. 

Predlog spremembe 91
Člen 32

Delodajalci svojim delavcem in njihovim Brez poseganja v določbe Direktive 
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predstavnikom omogočijo dostop do 
informacij, zagotovljenih v skladu s členoma 
29 in 30, o snoveh, ki jih uporabljajo ali so 
jim lahko izpostavljeni med svojim delom.

98/24/ES delodajalci svojim delavcem in 
njihovim predstavnikom omogočijo dostop 
do informacij, zagotovljenih v skladu s 
členoma 29 in 30, o snoveh, ki jih 
uporabljajo ali so jim lahko izpostavljeni 
med svojim delom. Ta informacija se 
zagotovi samodejno. Predstavniki delavcev 
imajo pravico, da od svojih delodajalcev 
dobijo ustrezno izobraževanje o vplivu 
REACH na delavce in pravice v skladu s to 
zakonodajo. 

Obrazložitev

Delavci imajo pravico do informacij, ne da bi morali zanje zaprositi. Za izpolnjevanje svoje 
vloge se morajo predstavniki delavcev v celoti zavedati določb te zakonodaje. In delodajalec 
mora plačati nadomestilo za odsotnost od dela za pridobitev teh informacij.

Predlog spremembe 92
Člen 32, odstavek 1 a (novo)

Dostopnost informacij iz varnostnega lista 
potrošnikom
Prodajalec nevarne snovi, pripravka ali 
izdelka, ki vsebuje nevarne snovi, 
uporabniku, potrošniškim organizacijam 
ali drugim zainteresiranim organom 
omogoča dostopnost do informacij o 
snoveh, pripravkov in izdelkov iz členov 29 
in 30.

Obrazložitev

Člen 32 določa pravila o dostopu delavcev do podatkov o varnosti. Člen 32a zagotavlja 
enakovreden dostop za potrošnike in ostale.

Predlog spremembe 93
Člen 34, odstavek 2

2. Vsak uporabnik na nižji stopnji ima 
pravico, da proizvajalcu, uvozniku ali 
uporabniku na nižji stopnji, ki mu dobavlja 
snov, pisno sporoči uporabo, zato da bo ta 
veljala za ugotovljeno uporabo. Pri tem 
posreduje zadostne podatke, zato da njegov 
dobavitelj lahko v svojem ocenjevanju 

2. Vsak uporabnik na nižji stopnji ima 
pravico, da proizvajalcu, uvozniku ali 
uporabniku na nižji stopnji ali trgovcu ali 
drugemu udeležencu v dobavni verigi, ki 
mu dobavlja snov, pisno ali elektronsko
sporoči uporabo, zato da bo ta veljala za 
ugotovljeno uporabo. Pri tem posreduje 
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kemijske varnosti pripravi predviden potek 
izpostavljenosti te uporabe.

zadostne podatke, zato da lahko njegov 
dobavitelj v svojem ocenjevanju kemijske 
varnosti pripravi predviden potek 
izpostavljenosti te uporabe. Ta odstavek ne 
velja za uporabe, ki jih dobavitelj ne 
podpira.

Obrazložitev

Dobavitelj ne sme biti zavezan, da podpira vse uporabe, ki jih navede uporabnik na nižji 
stopnji, in da pripravi predvidene poteke izpostavljenosti za uporabe, ki jih ne podpira. 
Odstavek 2 ne sme biti v nasprotju z naslovom 16 seznama podatkov o varnosti (tudi del 
seznama podatkov o varnosti GHS (globalno harmoniziran sistem)).

Predlog spremembe 94
Člen 35, odstavek 2, točka (f)

(f) predlog dodatnih preskusov na 
vretenčarjih, če uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so nujno potrebni za dokončanje 
njegove ocene kemijske varnosti.

(f) predlog dodatnih preskusov na 
vretenčarjih, če uporabnik na nižji stopnji 
meni, da so nujno potrebni za dokončanje 
njegove ocene kemijske varnosti. Če tak 
podatek ni na voljo, velja postopek iz člena 
25.

Obrazložitev

Predlog spremembe je tesno povezan s predlogi sprememb členov 9(a)(x), 24(5), 25(1) in 
26(1) ter narejen na podlagi le-teh. Cilj tega predloga spremembe je odstraniti neobvezne 
vidike predložitve podatkov o preskusih na nevretenčarjih z odstranitvijo te določbe. Obvezni 
dostop do podatkov je bistvenega pomena za MSP.  

Predlog spremembe 95
Člen 38, odstavek 1

1. Pristojni organi za namene členov 39 do 
43 so pristojni organi države članice, v 
kateri se opravlja proizvodnja ali v kateri 
ima uvoznik sedež.

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

(Nadomestitev besede „pristojni organ“ z 
besedo „Agencija“ velja za celoten naslov 
VI; v primeru sprejetja predloga spremembe 
se razveljavi člen 38(2), odstavka 1 in 4 
člena 42, člen 43(1), odstavki 3, 4, 5, in 6 
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člena 43aa, člen 45(2) ter tudi odstavki 5, 6 
in 7 člena 49.)

Obrazložitev

Agencija mora biti pristojna za vse zadeve ocenjevanja in imeti izključno pristojnost 
odločanja za vse vidike ocenjevanja, da se zagotovi enotnost in pravna varnost.

Predlog spremembe 96
Člen 38, odstavek 2 a (novo)

Za pripravo odločb in mnenj, ki jih mora 
sama sprejeti, lahko Agencija vključi 
pristojni organ države članice, v kateri se 
nahaja proizvajalec ali v kateri je 
ustanovljen uvoznik, ter zahteva tehnično 
pomoč. To se izvede v skladu z enotnimi 
načeli, ki jih določi Agencija.
Vsa korespondenca med Agencijo in 
registracijskim zavezancem poteka v jeziku, 
ki ga izbere registracijski zavezanec. 

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 97
Člen 40, odstavek 1, uvodni del

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

1. Vsak pristojni organ vsako leto 
preveri najmanj 5 % svojih registracij, ki 
jih Agencija izbere naključno, da preveri 
eno ali oboje od naslednjega:

Obrazložitev

Treba je sprejeti ukrepe za odvračanje registracijskih dosjejev slabe kakovosti, da se varuje
kakovost informacij, ki jih predložijo proizvajalci ali uvozniki.
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Predlog spremembe 98
Člen 40, odstavek 3

3. Registracijski zavezanec zahtevane 
informacije predloži Agenciji.

3. Registracijski zavezanec zahtevane 
informacije predloži Agenciji v razumnem 
roku, ki ga določi Agencija.

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 bi morali imeti le eno možnost, da v šestih mesecih popravijo pomanjkljive 
registracije. To bi lahko zagotovilo dobro kakovost ter preprečilo stalne spore med organi in 
registracijski zavezanci. Besedilo je v skladu z določbami za pregled popolnosti 
dokumentacije iz člena 18.

Predlog spremembe 99
Člen 41, odstavek 2

2. Ko je ocenjevanje dokumentacije 
zaključeno, pristojni organ pridobljene 
podatke uporabi za namene členov 43aa(1), 
56(3) in 66(2) ter jih posreduje Komisiji, 
Agenciji in drugim državam članicam. 
Pristojni organ obvesti Komisijo, Agencijo,
prijavnika in pristojne organe drugih držav 
članic o svojem sklepu v zvezi s tem, če in 
za kaj se pridobljene podatke uporablja.

2. Ko je ocenjevanje dokumentacije 
zaključeno ali je ocenjevanje kemijske 
varnosti neustrezno za obvladovanje 
tveganja, Agencija obvesti Komisijo, 
prijavnika in pristojne organe držav članic o 
svojem sklepu v zvezi s tem, če in za kaj se 
pridobljene podatke za namene členov 56(3) 
in 66(2) uporablja.

Obrazložitev

Agencija mora biti pristojna za vse zadeve ocenjevanja in imeti izključno pristojnost 
odločanja za vse vidike ocenjevanja, da se zagotovi enotnost in pravna varnost. Z 
ocenjevanjem pridobljeni podatki se morda lahko uporabijo za postopke avtorizacije ali 
omejevanja.

Predlog spremembe 100
Člen 42, odstavek 3, točka b

b) v devetih letih po začetku veljavnosti 
uredbe za vse registracije, ki jih zajema rok, 
določen v členu 21(2), in zaradi izpolnitve 
zahtev po podatkih Priloge VII vsebujejo 

b) v devetih letih po predložitvi predloga 
preizkusov za vse registracije, ki jih zajema 
rok, določen v členu 21(2);
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predloge za preskuse;

Obrazložitev

Agencija mora biti pristojna za vse zadeve ocenjevanja in imeti izključno pristojnost 
odločanja za vse vidike ocenjevanja, da se zagotovi enotnost in pravna varnost. 

Predlog spremembe 101
Člen 42, odstavek 3, točka c

c) po poteku rokov, navedenih v točkah a) in 
b), za vse registracije s predlogi preskusa, ki 
jih zajema rok, določen v členu 21(3).

c) po poteku rokov, navedenih v točkah a) in 
b), za vse registracije, ki jih zajema rok, 
določen v členu 21(3).

Obrazložitev

Agencija mora biti pristojna za vse zadeve ocenjevanja in imeti izključno pristojnost 
odločanja za vse vidike ocenjevanja, da se zagotovi enotnost in pravna varnost. 

Predlog spremembe 102
Člen 43A, pododstavek 1 A (novo)

Agencija uporabi ta merila za izdelavo 
popisa snovi, ki jih je treba prednostno 
oceniti. Agencija sprejme ta popis na 
podlagi mnenja Odbora držav članic. Snovi 
se vključijo v popis, če ima ta država 
članica razlog za mnenje, da snov pomeni 
tveganje za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 
ene od naslednjih okoliščin.

Obrazložitev

Agenciji se poveri nalogo, da izdela popis snovi, ki jih je treba prednostno oceniti. Njena 
pristojnost pri postopku odločanja v zvezi z ocenjevanjem snovi se poveča.

Predlog spremembe 103
Člen 43AA, odstavek 2

2. Tekoči načrt, kot je določen v odstavku 1, 
pokriva obdobje treh let; se posodablja 
vsako leto in določa snovi, ki jih bo država 
članica vsako leto ocenila. Država članica 

2. Do 28. februarja vsako leto Agencija 
predloži tekoči načrt v odobritev Odboru 
držav članic. Ta načrt velja za obdobje treh 
let; se posodablja vsako leto in določa 
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predloži tekoči načrt Agenciji in drugim 
državam članicam do 28. februarja vsako 
leto. Agencija lahko predloži pripombe, 
države članice pa lahko pošljejo svoje 
pripombe Agenciji ali izrazijo svoje 
zanimanje za ocenjevanje snovi do 31. 
marca vsako leto.

snovi, ki jih bo Agencija vsako leto ocenila. 
Agencija mora prijavnika(-e) o tem 
obvestiti in tekoči načrt objaviti na svoji 
spletni strani.

Obrazložitev

Sprememba, ker je pristojna Agencija in ne organ države članice.

Predlog spremembe 104
Člen 44, odstavek 1

1. Če pristojni organ meni, da so potrebni 
nadaljnji podatki za pojasnitev suma, 
določenega v členu 43aa (1), vključno, če 
je to primerno, s podatki, ki niso 
zahtevani v Prilogah V do VII, pripravi 
osnutek sklepa, ki navede razloge in zahteva 
od prijavnika(ov), da predloži(jo) nadaljnje 
podatke; odločitev se sprejme po postopku iz 
členov 48 in 49.

1. Če Agencija meni, da so poleg bistvenih 
podatkov v skladu s členom 9(1) in 
predlogov preskusa prijavnika potrebni 
nadaljnji podatki, pripravi osnutek sklepa, 
ki navede razloge in upravičenost glede na 
tveganje ter zahteva od prijavnika(-ov), da 
predloži(-jo) nadaljnje podatke; odločitev se 
sprejme po postopku iz členov 48 in 49.

Obrazložitev

Agencija mora biti pristojna za vse zadeve ocenjevanja in imeti izključno pristojnost 
odločanja za vse vidike ocenjevanja, da se zagotovi enotnost in pravna varnost. Zahteva po 
nadaljnjih podatkih mora biti odvisna od tveganja.

Predlog spremembe 105
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 registracijskega(ke) zavezanca(ce) v 
12 mesecih po začetku vrednotenja. Če se ta 
rok preseže, se vrednotenje šteje za končano.

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 
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drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi k členom Naslova VI, Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe 106
Člen 46, odstavek 2

2. Ko je ocenjevanje snovi zaključeno, 
pristojni organ pridobljene podatke uporabi 
za namene členov 56(3) in 66(2) ter jih 
posreduje Komisiji, Agenciji in drugim 
državam članicam. Pristojni organ obvesti 
Komisijo, Agencijo, prijavnika in pristojne 
organe drugih držav članic o svojem sklepu 
v zvezi s tem, če in za kaj se uporablja 
pridobljene podatke.

2. Agencija obvesti Komisijo, prijavnika in 
pristojne organe drugih držav članic o 
svojem sklepu v zvezi s tem, če in za kaj se 
za namene členov 56(3) in 66(2) uporablja 
pridobljene podatke.

Obrazložitev

Z ocenjevanjem pridobljeni podatki se morda lahko uporabijo za postopke avtorizacije ali 
omejevanja.

Ta predlog spremembe izhaja iz odločitve, da bi moralo biti celotno upravljanje postopka 
vrednotenja v rokah Agencije. Ta predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi k členom Naslova VI, Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe 107
Člen 47, odstavek 1

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 vlada pristojne 
države članice predloži dokaz, da se je 
zaradi uporabe na mestu izoliranega 
vmesnega proizvoda pojavilo neustrezno 
nadzorovano tveganje, lahko pristojni organ 
države članice, na ozemlju katere je to 
mesto:

Obrazložitev

Osnutek Uredbe, ki ga je pripravila Komisija, od države članice zahteva dokaz, preden lahko 
zahteva nadaljnje podatke o varnosti polizdelkov. Ta predlog spremembe to obveznost 
zmanjša.
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Predlog spremembe 108
Člen 47, odstavek 1, 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, zlasti če 
so na voljo varnejše nadomestne snovi.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 109
Člen 47, odstavek 2

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

črtano

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 110
Člen 48, odstavek 1

1. Pristojni organ vse osnutke odločitev v 
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.

1. Agencija vse osnutke odločitev v skladu s 
členi 40, 43a a 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.
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Obrazložitev

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 samo v primerih, ko je proizvajalec dokončno prenehal obratovati, 
obravnava kot utemeljeno, da registracija postane neveljavna. Obstajajo številni primeri, ko 
je bila proizvodnja ustavljena samo začasno, npr. zaradi gospodarskih težav z vzpostavitvijo 
zmogljivosti in registracija ne sme postati neveljavna. To mora biti v besedilu jasno. Ta 
predlog spremembe se mora obravnavati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi k členom Naslova VI, Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe 111
Člen 49, odstavek 1

1. Pristojni organ države članice obvesti 
Agencijo o svojem osnutku sklepa v skladu 
s členom 39, 40 ali 44, skupaj s kakršnimi 
koli pripombami s strani prijavnika ali 
uporabnika na nižji stopnji, in navede, 
kako so bile te pripombe upoštevane. 
Agencija posreduje ta osnutek sklepa, 
skupaj s pripombami, pristojnim organom 
drugih držav članic.

1. Agencija posreduje svoje osnutke odločbe
skupaj s pripombami v smislu členov 39, 40, 
41, 43, 43aa in 44 pristojnim organom 
drugih držav članic.

Obrazložitev

Sprememba, ker je pristojna Agencija in ne organ države članice.

Predlog spremembe 112
Člen 49, odstavek 2

2. V 30 dneh po odpošiljanju lahko pristojni 
organi drugih držav članic pri Agenciji 
predložijo predloge za spremembo osnutka 
sklepa; pristojni organ prejme kopijo. V 
istem roku lahko Agencija predlaga 
spremembe osnutka sklepa; pristojni organ 
prejme kopijo.

2. V 30 dneh po odpošiljanju lahko pristojni 
organi drugih držav članic pri Agenciji 
predložijo predloge za spremembo osnutka 
sklepa.

Obrazložitev

Sprememba, ker je pristojna Agencija in ne organ države članice.
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Predlog spremembe 113
Člen 49, odstavek 4

4. Ko Agencija sprejme predlog spremembe, 
lahko spremeni osnutek sklepa. Komisija 
predloži odboru držav članic osnutek sklepa 
skupaj s predlaganimi spremembami v 15 
dneh po preteku 30-dnevnega roka v skladu 
z odstavkom 2. Agencija stori enako, če je 
sama dala predlog spremembe v skladu z 
odstavkom 2.

4. Ko Agencija sprejme predlog spremembe, 
lahko spremeni osnutek sklepa. Komisija 
mora preveriti predlog in v 15 dneh po 
preteku 30-dnevnega roka v skladu z 
odstavkom 2 sprejeti odločitev.

Obrazložitev

Sprememba, ker je pristojna Agencija in ne organ države članice.

Predlog spremembe 114
Člen 49, odstavek 8

8. Proti sklepom Agencije v skladu z 
odstavkoma 3 in 6 se lahko vloži ugovor v 
skladu s členi 87, 88 in 89.

8. Proti sklepom Agencije se lahko vloži 
ugovor v skladu s členi 87, 88 in 89.

Obrazložitev

Sprememba, ker je pristojna Agencija in ne organ države članice.

Predlog spremembe 115
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 osnovi preglednosti in 
sorazmernosti.

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 k členom Naslova VI, Ocenjevanje snovi.
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Predlog spremembe 116
Člen 51

Posamezne države članice poročajo
Agenciji vsako leto do 28. februarja o 
rezultatih, ki so jih dosegli pristojni organi 
zadevne države članice v preteklem 
koledarskem letu pri izpolnitvi svoje 
obveznosti za preučitev poskusnih 
predlogov. Komisija te podatke takoj objavi 
na svoji spletni strani.

Vsako leto do 28. februarja Agencija poroča
o rezultatih, ki so jih dosegli pristojni organi 
zadevne države članice v preteklem 
koledarskem letu pri izpolnitvi svoje 
obveznosti za preučitev poskusnih 
predlogov. Komisija te podatke takoj objavi 
na svoji spletni strani.

Obrazložitev

To pojasnilo je nujno, ker je pristojna Agencija in ne organ države članice.

Predlog spremembe 117
Člen 52

Namen tega naslova je, da se zagotovi dobro 
delovanje notranjega trga ter hkrati da se 
nevarnosti, ki izhajajo iz snovi, ki zbujajo 
veliko skrb, ustrezno nadzirajo ali da se te 
snovi zamenjajo z ustreznimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami.

Namen tega naslova je, da se zagotovi, da se 
snovi, ki zbujajo skrb, nadomestijo z 
ustreznimi nadomestnimi snovmi ali 
tehnologijami, kjer so te dostopne ali so bile 
razvite take nadomestne snovi, hkrati pa se 
zagotovi dobro delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe 118
Člen 53, odstavek 5

5. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
naslednje uporabe snovi:

Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
naslednje uporabe snovi, če ukrepi pri tem 
zagotavljajo stopnjo zaščite, ki je najmanj 
enaka stopnji, določeni v Naslovu VII:

Obrazložitev

Ta predlog spremembe obravnava različne ravni uredbe, ki vključujejo izjeme, navedene v 
členu 53(5) in določa postopek dovoljenja kot skupni standard. Vmesni proizvodi, ki 
izpolnjujejo merila snovi, ki vzbujajo veliko skrb, lahko povzročajo znatne škodljive učinke in 
jih je zato treba izključiti iz dovoljenja.

Predlog spremembe 119
Člen 53, odstavek 5, točka(i)a (novo)

(ia) uporabe kovin, vključno z zlitinami po 
analogiji z izjemo iz označevanja, glede na 
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Direktivo 67/548/EGS, Priloga VI št. 8.3 in 
št. 9.3. 

Obrazložitev

V skladu s sedanjo zakonodajo o nevarnih snoveh, označevanje navaja značilnosti, ki 
predstavljajo tveganje pri običajnem ravnanju in uporabi. Ni zahtevano, da so kovine in 
zlitine v masivni obliki označene v skladu z Direktivo 67/548/EGS, Prilogo VI, točkama 8.3 in 
9.3, če ne predstavljajo nevarnosti za ljudi in okolje v obliki, v kateri so dane na trg. Prav 
tako je narejena podobna izjema v enaki prilogi za polimere. Direktiva 76/769/EGS o omejitvi 
dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov, npr. za končne 
uporabnike, se prav tako sklicuje na označevanje. 

Predlog spremembe 120
Člen 53, odstavek 5, točka (i)a (novo)

(b) uporabe v baterijah v okviru Direktive 
91/157/ES; 

Obrazložitev

Uporaba snovi v baterijah je že predpisana v Naslovu VIII in Direktivi 91/157/ES; zato 
morajo biti izvzete iz postopka za dovoljenje. 

Predlog spremembe 121
Člen 53, odstavek 6

6. Pri snoveh, za katere je treba pridobiti 
dovoljenje samo zato, ker izpolnjujejo 
merila iz člena 54(a), (b) in (c) ali ker so 
določene v skladu s členom 54(f) samo 
zaradi nevarnosti za zdravje ljudi, se 
odstavka 1 in 2 tega člena ne uporabljata za 
naslednje uporabe:

6. Pri snoveh, za katere je treba pridobiti 
dovoljenje samo zato, ker izpolnjujejo 
merila iz člena 54(a), (b) in (c) (črtano)
samo zaradi nevarnosti za zdravje ljudi, se 
odstavka 1 in 2 tega člena ne uporabljata za 
naslednje uporabe:

Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Dodatna merila ob merilih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da ne 
povzročijo samovoljnih odločitev. Razen tega so snovi, navedene v točki (b), že bile izvzete v 
predlogu sprememb k členu 2. Razen tega morajo biti snovi, ki jih že urejajo ustrezne in 
primerno povezane vertikalne uredbe, izključene s področja Direktive REACH. Ta predlog 
spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz Naslova VII: Dovoljenje. 
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Predlog spremembe 122
Člen 53, odstavek 7 a (novo)

7a. Odstavek 1 ne velja, kadar se snov 
uporablja samostojno, v preparatu ali v 
izdelku, ki ustreza pogojem in omejitvam, 
določenim v Prilogi XVI ali Prilogi XVII.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da sklepi, ki sta jih že sprejela Svet ministrov EU in 
Evropski parlament na podlagi Direktive 76/769/EGS, ali, ki jih bo v prihodnje obravnavala 
Komisija po postopku, opisanem v členu 130 – Komitologija –, ne smejo veljati za nadaljnje 
razprave. Ne sme biti prepuščeno Komisiji, da po lastnem preudarku odloča, ali in do katere 
meje je treba izvzeti že urejene snovi in uporabe. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb členov iz Naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe 123
Člen 54, točka (a)

(a) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot kancerogene iz skupine 1 ali 
2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS;

(a) snovi, razvrščene kot kancerogene iz 
skupine 1 ali 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

Obrazložitev

Preden se neka snov odobri, se mora sprejeti pravno zavezujoča odločitev o njeni razvrstitvi 
(na podlagi odločitve o usklajeni razvrstitvi, ki to snov uvršča v skupini CMR 1 ali 2). V 
nasprotnem primeru se odločitve Odborov držav članic, odgovornih za razvrstitev snovi v 
skupini CMR 1 in 2, razveljavi. Obstajati mora pravna varnost, zlasti v zvezi s svetovno 
trgovino. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz Naslova 
VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe 124
Člen 54, točka (b)

(b) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot mutagene iz skupine 1 ali 2 v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS;

(a) snovi, razvrščene kot mutagene iz 
skupine 1 ali 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

Obrazložitev

Preden se neka snov odobri, se mora sprejeti pravno zavezujoča odločitev o njeni razvrstitvi 
(na podlagi odločitve o usklajeni razvrstitvi, ki to snov uvršča v skupini CMR 1 ali 2). V 
nasprotnem primeru se odločitve Odborov držav članic, odgovornih za razvrstitev snovi v 
skupini CMR 1 in 2, razveljavi. Obstajati mora pravna varnost, zlasti v zvezi s svetovno 
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trgovino. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz Naslova 
VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe 125
Člen 54, točka (c)

(c) snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot strupene za razmnoževanje iz 
skupine 1 ali 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

(a) snovi, razvrščene kot strupene za 
razmnoževanje iz skupine 1 ali 2 v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS;

Obrazložitev

Preden se neka snov odobri, se mora sprejeti pravno zavezujoča odločitev o njeni razvrstitvi 
(na podlagi odločitve o usklajeni razvrstitvi, ki to snov uvršča v skupini CMR 1 ali 2). V 
nasprotnem primeru se odločitve Odborov držav članic, odgovornih za razvrstitev snovi v 
skupini CMR 1 in 2, razveljavi. Obstajati mora pravna varnost, zlasti v zvezi s svetovno 
trgovino. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz Naslova 
VII: Dovoljenje.  

Predlog spremembe 126
Člen 54, točka (f)

(f) snovi, kot so snovi, ki so po svojih 
lastnostih endokrini motilci hormonov, ali 
snovi, ki so po svojih lastnostih obstojne, se 
kopičijo v organizmih in so strupene ali 
zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih, ne izpolnjujejo meril iz točk (d) 
in (e) in za katere je bilo za vsak primer 
posebej v skladu s postopkom iz člena 56 
ugotovljeno, da imajo hude in trajne učinke 
na ljudi ali okolje, ki so enakovredni 
učinkom snovi iz točk (a) do (e).

črtano

Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Dodatna merila ob merilih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da 
preprečijo samovoljne odločitve. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz Naslova VII: Dovoljenje. 

Predlog spremembe 127
Člen 55, odstavek 1, točka (c), točka (ii)
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datum ali datume vsaj 18 mesecev pred 
datumom(i) poteka, do katerega(ih) morajo 
prispeti vloge, če želi vlagatelj nadaljevati 
uporabo ali dajanje snovi v promet za 
določene uporabe po datumu(ih) poteka; te 
nadaljnje uporabe se dovolijo po datumu 
poteka do sprejetja odločitve glede vloge za 
pridobitev dovoljenja;

datum ali datume vsaj 18 mesecev pred 
datumom(i) poteka, do katerega(ih) morajo 
prispeti vloge, če želi vlagatelj nadaljevati 
uporabo ali dajanje snovi v promet za 
določene uporabe po datumu(ih) poteka; te 
nadaljnje uporabe se dovolijo (črtano) do 
sprejetja odločitve glede vloge za pridobitev 
dovoljenja;

Predlog spremembe 128
Člen 55, odstavek 2, uvod 

2. Uporabe ali kategorije uporabe se lahko 
izvzamejo iz zahteve po odobritvi. Pri 
določitvi tovrstnih izjem je treba upoštevati 
zlasti naslednje:

2. Uporabe ali kategorije uporabe in 
izpostavljenosti se lahko izvzamejo iz 
zahteve po odobritvi, če je tveganje za 
zdravje ljudi in okolje, povezano z rabo 
snovi, ustrezno nadzorovano. Pri določitvi 
tovrstnih izjem je treba upoštevati zlasti 
naslednje:

Predlog spremembe 129
Člen 55, odstavek 4, točka (a)

(a) izpolnjevanju meril iz člena 54(d), (e) in 
(f)

(a) izpolnjevanju meril iz člena 54(d) in (e);

Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Dodatna merila ob merilih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da 
preprečijo samovoljno odločanje. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz Naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe 130
Člen 56, odstavek 1

Določitev snovi iz člena 54(d), (e) in (f) Določitev snovi iz člena 54(d) in (e) 
(črtano)

1. Za določitev snovi iz člena 54(d), (e) in 
(f) se pred priporočili v skladu s členom 
55(3) uporabi postopek iz odstavkov od 2 do 

1. Za določitev snovi iz člena 54(d) in (e) 
(črtano) se pred priporočili v skladu s 
členom 55(3) uporabi postopek iz odstavkov 
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7 tega člena. od 2 do 7 tega člena. 

Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Merila, razen tistih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da se 
prepreči samovoljno odločanje. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe 131
Člen 56, odstavka 2 in 3

2. Komisija lahko Agencijo zaprosi, da 
pripravi dokumentacijo v skladu s Prilogo 
XIV za snovi, ki po njenem mnenju 
izpolnjujejo merila iz člena 54 (d), (e) in (f). 
Agencija to dokumentacijo razpošlje 
državam članicam.

2.Komisija lahko Agencijo zaprosi, da 
pripravi dokumentacijo v skladu s Prilogo 
XIV za snovi, ki po njenem mnenju 
izpolnjujejo merila iz člena 54 (d) in (e) 
(črtano). Agencija to dokumentacijo 
razpošlje državam članicam.

3. Vsaka država članica lahko pripravi 
dokumentacijo v skladu s Prilogo XIV za 
snovi, ki po njenem mnenju izpolnjujejo 
merila iz člena 54(d), (e) in (f), in jo pošlje 
Agenciji. Agencija to dokumentacijo 
razpošlje drugim državam članicam.

3. Vsaka država članica lahko pripravi 
dokumentacijo v skladu s Prilogo XIV za 
snovi, ki po njenem mnenju izpolnjujejo 
merila iz člena 54(d) in (e) (črtano), in jo 
pošlje Agenciji. Agencija to dokumentacijo 
razpošlje drugim državam članicam.

Obrazložitev

Za opredelitev endokrinih motilcev hormonov ni nobenih meril. Merila, razen tistih, 
določenih v členu 54(d) in (e), morajo biti opredeljena na podlagi znanstvenih dokazov, da se 
prepreči samovoljno odločanje. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje. 

Predlog spremembe 132
Člen 57, odstavek 6

Za dovoljenja lahko veljajo določeni pogoji, 
vključno z roki za preverjanje in/ali 
spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je ponavadi 
časovno omejena.

Za dovoljenja lahko veljajo določeni pogoji, 
vključno z roki za preverjanje in/ali 
spremljanjem.

Obrazložitev

Nobene potrebe ni po časovni omejenosti, ker se odločitve o izdaji dovoljenja že lahko kadar 
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koli pregledajo in se lahko spremenijo ali celo razveljavijo. Časovna omejenost bi bila le 
dodatna obremenitev za podjetja in oblasti. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje. 

Predlog spremembe 133
Člen 58, odstavek 2, pododstavek 1

Dovoljenja se lahko kadar koli preverijo, če 
se okoliščine iz prvotnega dovoljenja 
spremenijo tako, da pomenijo nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje ali da imajo socialno-
ekonomske posledice.

Dovoljenja se lahko kadar koli preverijo, če 
se okoliščine iz prvotnega dovoljenja 
spremenijo tako, da pomenijo nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje ali da imajo socialno-
ekonomske posledice, ali če revizijo zahteva 
vsaj večina članov Agencije, ki imajo 
pravico glasovanja. 

Predlog spremembe 134
Člen 58, odstavek 4

4. Če ni izpolnjen okoljski standard 
kakovosti iz Direktive 96/61/ES, se lahko
preverijo dovoljenja, izdana za uporabo 
zadevne snovi.

4. Če ni izpolnjen okoljski standard 
kakovosti iz Direktive 96/61/ES, se preverijo 
dovoljenja, izdana za uporabo zadevne 
snovi.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 55.

Predlog spremembe 135
Člen 59, odstavka 4 in 5

4. Vloga za izdajo dovoljenja mora 
vsebovati naslednje informacije:

4. Vloga za izdajo dovoljenja mora 
vsebovati naslednje informacije:

(a) podatke o snovi(eh) v skladu z oddelkom 
2 Priloge IV;

(a) podatke o snovi(eh) v skladu z oddelkom 
2 Priloge IV;

(b) ime in podatke za stike osebe ali oseb, ki 
oddajo vlogo;

(b) ime in podatke za stike osebe ali oseb, ki 
oddajo vlogo;

(c) zahtevek za izdajo dovoljenja, v katerem 
se navede, za katero(e) uporabo(e) se skuša 
pridobiti dovoljenje, in zajame uporabo 
snovi v pripravkih in/ali vgraditev snovi v 
izdelke, če je ustrezno;

(c) zahtevek za izdajo dovoljenja, v katerem 
se navede, za katero(e) uporabo(e) se skuša 
pridobiti dovoljenje, in zajame uporabo 
snovi v pripravkih in/ali vgraditev snovi v
izdelke, če je ustrezno;

(d) če še ni bilo predloženo v okviru 
registracije, poročilo o kemijski varnosti v 
skladu s Prilogo I, v katerem so obravnavane 

(d) če še ni bilo predloženo v okviru 
registracije, poročilo o kemijski varnosti v 
skladu s Prilogo I, v katerem so obravnavane 
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nevarnosti za zdravje ljudi in/ali okolje, ki 
izhajajo iz uporabe snovi zaradi notranjih 
lastnosti iz Priloge XIII.

nevarnosti za zdravje ljudi in/ali okolje, ki 
izhajajo iz uporabe snovi zaradi notranjih 
lastnosti iz Priloge XIII.

5. Vloga lahko vključuje: črtano
(a) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno v 
skladu s Prilogo XV;

(da) socialno-ekonomsko analizo, izvedeno 
v skladu s Prilogo XV;

(b) analizo nadomestnih možnosti, ob 
upoštevanju njihovih nevarnosti ter tehnične 
in ekonomske izvedljivosti nadomestitve, ki 
se ji, če je ustrezno, priloži načrt 
nadomestitve, ki vključuje raziskave in 
razvoj ter časovni razpored ukrepov, ki jih 
predlaga vlagatelj.

(db) analizo nadomestnih možnosti, ob 
upoštevanju njihovih nevarnosti ter tehnične 
in ekonomske izvedljivosti nadomestitve, ki 
se ji, če je ustrezno, priloži načrt 
nadomestitve, ki vključuje raziskave in 
razvoj ter časovni razpored ukrepov, ki jih 
predlaga vlagatelj.

Obrazložitev

Socialno-ekonomska analiza in analiza nadomestnih možnosti morata biti vključeni v vlogo za 
izdajo dovoljenja.

Predlog spremembe 136
Člen 60, odstavek 1

1. Če je bila za uporabo snovi že oddana 
vloga, se lahko naknadni vlagatelj z izjavo o 
dostopnosti, ki mu jo izda predhodni 
vlagatelj, sklicuje na sestavne dele 
predhodne vloge, predložene v skladu s 
členom 59(4)(d) in (5).

1. Če je bila za uporabo snovi že oddana 
vloga, se lahko naknadni vlagatelj z izjavo o 
dostopnosti, ki mu jo izda predhodni 
vlagatelj, sklicuje na sestavne dele 
predhodne vloge, predložene v skladu s 
členom 59(4)(d), (da) in (db).

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 59.

Predlog spremembe 137
Člen 61, odstavek 3

3. Pri pripravi svojega mnenja odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 59, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbor vlagatelja zaprosi za dodatne 
informacije, da se vloga uskladi z zahtevami 
iz člena 59. Oba odbora upoštevata tudi 

3. Pri pripravi svojega mnenja odbora iz 
odstavka 1 najprej preverita, ali vloga 
vključuje vse informacije iz člena 59, ki jih 
potrebujeta za izvedbo svoje naloge. Po 
potrebi odbor vlagatelja zaprosi za dodatne 
informacije, da se vloga uskladi z zahtevami 
iz člena 59. Oba odbora upoštevata tudi 
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informacije, ki jih predložijo tretje strani. informacije, ki jih predložijo tretje strani, in 
lahko od teh tretjih strani zahtevata 
dodatne informacije, če so potrebne.

Če se en ali oba odbora odločita, da so 
potrebne dodatne informacije o 
nadomestnih snoveh ali tehnologijah, 
lahko naročita študijo razpoložljivih 
nadomestnih možnostih. Takšna študija se 
plača iz pristojbine za registracijo, ki jo 
določi Agencija.

Obrazložitev

Odbora Agencije morata biti bolj prožna za zbiranje informacij in lahko naročita neodvisna 
poročila o možnih nadomestnih možnostih. Te dodatne informacije bi bile na razpolago 
odborom takrat, ko se odločajo o vsebini vloge za izdajo dovoljenja. V skladu z obstoječo 
zakonodajo morajo nacionalni strokovnjaki že odločati o razpoložljivosti varnejših 
nadomestnih možnosti. Glede na to, da imajo odbori Agencije 10 mesecev za sestavo osnutka 
svojih odločitev, je v tem času možno dokončati študijo o nadomestnih možnostih.

Predlog spremembe 138
Člen 61, odstavek 4, točka a)

(a) Odbor za oceno tveganja: oceno tveganja 
za zdravje ljudi in/ali okolje, ki izhaja iz 
uporabe (uporab) snovi, kot je (so) 
opisano(e) v vlogi;

(a) Odbor za oceno tveganja: preveritev 
ocene (ki jo izvede vlagatelj vloge za izdajo 
dovoljenja) tveganja za zdravje ljudi in/ali 
okolje, ki izhaja iz uporabe (uporab) snovi, 
kot je (so) opisano(e) v vlogi;

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 59.

Predlog spremembe 139
Člen 61, odstavek 4, točka b)

(b) Odbor za socialno-ekonomsko analizo: 
oceno socialno-ekonomskih dejavnikov, 
povezanih z uporabo(ami) snovi, kot je (so) 
opisana(e) v vlogi, če se ta predloži v skladu 
s členom 59(5).

(b) Odbor za socialno-ekonomsko analizo: 
preveritev ocene (ki jo izvede vlagatelj vloge 
za izdajo dovoljenja) socialno-ekonomskih 
dejavnikov, povezanih z uporabo(ami) 
snovi, kot je (so) opisana(e) v vlogi, če se ta 
predloži v skladu s členom 59(da) in (db).
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 59.

Predlog spremembe 140
Člen 63, odstavek 1

1. Uporabniki na nižji stopnji, ki 
uporabljajo snov v skladu z odstavkom 2 
člena 53, morajo to sporočiti Agenciji v treh 
mesecih po prvi dobavi snovi. V ta namen 
se uporabi izključno format, ki ga je 
določila Agencija v skladu s členom 108.

črtano

Obrazložitev

Za uporabnike na nižji stopnji, ki uporabljajo odobreno snov, se določi postopek prijave. 
Skupaj z obsežnimi zahtevami po podatkih in poročanju za postopek registracije pomeni to 
dodatno, neobvladljivo breme zlasti za mala in srednje velika podjetja.

Predlog spremembe 141
Člen 63, odstavek 2

2. Agencija vodi stalno posodobljen seznam 
uporabnikov na nižji stopnji, ki so 
predložili sporočila v skladu z odstavkom 1. 
Agencija pristojnim organom držav članic 
zagotovi dostop do tega seznama.

črtano

Obrazložitev

Za uporabnike na nižji stopnji, ki uporabljajo odobreno snov, se določi postopek prijave. 
Skupaj z obsežnimi zahtevami po podatkih in poročanju za postopek registracije pomeni to 
dodatno, neobvladljivo breme zlasti za mala in srednje velika podjetja.

Predlog spremembe 142
Člen 65, odstavek 2

2. Za snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot kancerogene, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje iz skupin 1 in 2 

2. Za snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje iz 
skupin 1 in 2 ter za katere je Komisija 
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ter za katere je Komisija predlagala omejitve 
potrošniške uporabe, se Priloga XVI 
spremeni v skladu s postopkom iz člena 
130(3). Členi 66 do 70 se ne uporabljajo.

predlagala omejitve potrošniške uporabe, se 
Priloga XVI spremeni v skladu s postopkom 
iz člena 130(3).

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je uskladiti predlagane spremembe člena 54(a), (b) in (c). Ta 
predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi k 
členom iz naslova VIII: Omejitve za proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo nekaterih 
nevarnih snovi in pripravkov.

Predlog spremembe 143
Člen 65, odstavek 2 a (novo)

2a. Agencija naznani takoj/brez 
odlašanja/na svoji spletni strani objavi 
podatek, da država članica ali Komisija 
namerava sprožiti postopek za določitev 
omejitev, in obvesti vse tiste, ki so naznanili 
registracijo za zadevno snov.

Obrazložitev

Omejitve se lahko uporabljajo brez količinske omejitve, tj. pod 1 t/l. Pravica o obveščenosti se 
ne uporablja le za družbe, ki so registrirale, ampak tudi za tiste, ki jim ni treba registrirati 
(pod 1 t/l) ali ki jim še ni treba registrirati zaradi različnih rokov, ki se uporabljajo za 
količinske ravni. Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki 
so predloženi k členom iz naslova VIII: Omejitve za proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo 
nekaterih nevarnih snovi in pripravkov.

Predlog spremembe 144
Člen 66, odstavek 3, uvodni del

3. Na svoji spletni strani omogoča Agencija 
takojšen javni dostop do vseh dosjejev, ki 
ustrezajo Prilogi XIV, in omejitev, ki 
izhajajo iz odstavkov 1 in 2, ob navedbi 
datuma objave. Agencija poziva vse 
zainteresirane kroge, da posamezno ali 
skupaj v treh mesecih po objavi:

3. Na svoji spletni strani omogoča Agencija 
takojšen javni dostop do povzetkov 
ustreznih dosjejev in omejitev, ki izhajajo iz 
odstavkov 1 in 2, ob navedbi datuma objave. 
Agencija poziva vse zainteresirane kroge, da 
posamezno ali skupaj v šestih mesecih po 
objavi:
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Obrazložitev

Dosjeji lahko vsebujejo zaupne operativne in poslovne podatke ter avtorsko zaščitene 
podatke. Trije meseci so za mnenje o zapletenem dejanskem stanju prekratko obdobje, zlasti v
primeru malih in srednje velikih podjetij.

Predlog spremembe 145
Člen 73, odstavek 2, točka i a (novo)

(i a) ustanovi in vzdržuje center odličnosti 
za obveščanje o tveganju. Zagotovi 
centraliziran in usklajen vir za informacije 
o varni uporabi kemikalij in pripravkov. 
Olajša izmenjavo znanja o najboljši praksi 
na področju obveščanja o tveganju.

Obrazložitev

Razvoj ustreznega in skladnega komunikacijskega sistema, utemeljenega na tveganju, bo 
potrošnikom zagotovil potrebne informacije in nasvete, da bodo lahko varno in učinkovito 
uporabljali snovi in pripravke, ki vsebujejo kemikalije.

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 41(a)(novo), 69 in 70.

Predlog spremembe 146
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 enajst
predstavnikov držav članic, ki jih imenuje 
Svet ob posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, na podlagi seznama, ki ga 
sestavi Komisija in vključuje znatno več 
imen, kot je število članov, ki se jih 
imenuje, in en predstavnik, ki ga imenuje 
Komisija, ter štirje predstavniki 
zainteresiranih strani (industrije, organizacij 
za varstvo potrošnikov, delavcev in okolja), 
ki jih imenuje Komisija in nimajo glasovalne 
pravice.

Seznam, ki ga sestavi Komisija, se skupaj z 
ustrezno dokumentacijo pošlje Evropskemu 
parlamentu. Čim prej in najkasneje v treh 
mesecih od prejema takšnega sporočila 
lahko Evropski parlament predloži svoje 
mnenje Svetu, ki imenuje upravni odbor.
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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.

Predlog spremembe 147
Člen 85, odstavek 3

3. Predsednika, člana in namestnike imenuje 
upravni odbor na podlagi njihovih ustreznih 
izkušenj in strokovnega znanja s področja 
kemijske varnosti, naravoslovnih znanosti 
ali regulativnih in sodnih postopkov s 
seznama kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje 
in ki ga sprejme Komisija.

3. Predsednika, člana in namestnike imenuje 
upravni odbor. Slednji izbere usposobljene 
kandidate s seznama, ki ga je predlagala 
Komisija, na podlagi postopka javnega 
izbora po objavi razpisa za prijavo interesa 
v Uradnem listu Evropske unije, v tisku in 
na internetu. Člani Odbora za pritožbe so 
izbrani na podlagi njihovih ustreznih 
izkušenj in strokovnega znanja s področja 
kemijske varnosti, naravoslovnih znanosti 
ali regulativnih in sodnih postopkov s 
seznama kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje 
in ki ga sprejme Komisija. Vsaj en član 
Odbora za pritožbe mora imeti dokazane 
ustrezne izkušnje na področju sodnih 
postopkov.

Obrazložitev

Glede na naloge Odbora za pritožbe mora vsaj en član imeti dokazane ustrezne izkušnje na 
področju sodnih postopkov. Zaradi narave nalog Odbora za pritožbe je treba uvesti 
pregleden postopek za predložitev prijav.

Predlog spremembe 148
Člen 109

Člen 109 črtano
Področje uporabe

Ta naslov velja za:
a) snovi, ki jih mora odobriti proizvajalec 
ali uvoznik;
b) snovi v okviru člena 1 Direktive 
67/548/EGS, ki izpolnjujejo merila za 
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razvrstitev kot nevarne v skladu s to 
direktivo in ki so dane na trg same ali v 
pripravku nad mejnimi koncentracijami, 
določenimi v Direktivi 1999/45/ES, ki ima 
za posledico razvrstitev pripravka kot 
nevarnega.

Obrazložitev

Oblikovanje ločenega seznama za umestitev in označevanje je odvečno, ker sta umestitev in 
označevanje prijavljeni v okviru registracije ali ključnih podatkov. Ti podatki so v banki
podatkov, ki jo sestavlja in vzdržuje Agencija v skladu z odstavkom 2 d) člena 73. Dodatna 
obveznost poročanja za sestavo takšnega seznama po nepotrebnem obremenjuje proizvajalce 
in uvoznike, ne da bi bili pridobljeni dodatni podatki.

Predlog spremembe 149
Člen 112, odstavek 1

1. Usklajena razvrstitev in označitev na 
ravni Skupnosti se bo po začetku veljavnosti 
te uredbe dodala samo Prilogi I Direktive
67/548/EGS za razvrstitev snovi kot 
kancerogena, mutagena ali strupena za 
razmnoževanje iz skupin 1, 2 ali 3 ali kot 
povzročiteljica preobčutljivosti dihal. V ta 
namen lahko pristojni organi držav članic 
Agenciji predložijo predloge za uskladitev 
razvrstitev in označitev v skladu s Prilogo 
XIV.

1. Usklajena razvrstitev in označitev na 
ravni Skupnosti se bo lahko po začetku 
veljavnosti te uredbe dodala tudi Prilogi I k 
Direktivi 67/548/EGS in Direktivi 
1999/45/ES. V ta namen lahko pristojni 
organi držav članic Agenciji predložijo 
predloge za uskladitev razvrstitev in 
označitev v skladu s Prilogo XIV.

Obrazložitev
Omejitev usklajene razvrstitve na le nekaj škodljivih učinkov ni sprejemljiva. Obstaja mnogo 
več izredno pomembnih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Razvrstitev se je izkazala za zelo 
sporno, preveč sporno, da bi jo bilo mogoče prepustiti sami industriji. Usklajena razvrstitev 
omogoča reševanje sporov brez zatekanja k sodiščem in zato prihrani sredstva. Razen tega 
razvrstitev pripravkov določa, ali je treba opraviti oceno kemijske varnosti (člen 29), zato je
pomembno, da je razvrstitev usklajena, da se preprečijo negotovosti in spori.

Predlog spremembe 150
Člen 114, odstavek 3

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

3. Vsaki dve leti Komisija objavi 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 dve leti po datumu 
obvestila, zahtevanega v členu 131(2).
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Obrazložitev

Ob upoštevanju zelo inovativne narave Uredbe je treba poročila o njeni uporabi predložiti 
prej, kot je predlagano, med drugim za zagotovitev, da je njeno izvajanje ustrezno in celovito 
nadzorovano. Ta predlog spremembe je treba obravnavati skupaj z drugimi predlogi 
sprememb, ki so predloženi k členom iz naslova XI, Informacije. 

Predlog spremembe 151
Člen 115, odstavek 3

3. Dostop do nezaupnih informacij, 
predloženih v skladu s to uredbo, se odobri 
za dokumente, ki jih hranijo pristojni organi 
držav članic, v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 2003/4/ES. 
Države članice zagotovijo, da se vzpostavi 
sistem, po katerem se lahko vsaka zadevna 
stran pritoži z odložilnim učinkom zoper 
odločitve, sprejete v zvezi z dostopom do 
dokumentov.

3. Dostop do informacij, ki niso navedene v 
členu 116, predloženih v skladu s to uredbo, 
se odobri za dokumente, ki jih hranijo 
pristojni organi držav članic, v skladu z 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
2003/4/ES. Države članice zagotovijo, da se 
vzpostavi sistem, po katerem se lahko vsaka 
zadevna stran pritoži z odložilnim učinkom 
zoper odločitve, sprejete v zvezi z dostopom 
do dokumentov. Odločitev o pritožbi se 
sprejme v 30 dneh.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je člen 115 ustrezen le za „sivo področje“ informacij, torej tistih 
informacij, ki niso izrecno navedene v členu 116 (vedno nezaupne ali vedno zaupne). Treba je 
določiti rok za odločitve o pritožbah.

Predlog spremembe 152
Člen 115 a (novo)

Člen 115a
Posebne določbe v zvezi z informacijami za 
širšo javnost:
1. Brez poseganja v zahteve glede 
označevanja izdelkov iz Direktive 67/548 ali 
Direktive 1999/45/ES ter v pomoč 
potrošnikom pri varni in trajni uporabi 
snovi ter pripravkov, proizvajalci dajo na 
razpolago informacije, utemeljene na 
tveganju, na oznaki embalaže vsakega 
kosa, danega na trg za prodajo 
potrošnikom, ki določa nevarnosti, 
povezane s priporočeno uporabo ali 
predvidljivo napačno uporabo. 
Označevanje na embalaži je tudi treba 
dopolniti, kjer je primerno, z uporabo 
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drugih komunikacijskih kanalov, kot so 
spletne strani, za zagotovitev podrobnejših 
informacij o varnosti in uporabi snovi ali 
pripravka.
2. Direktivi 1999/45/ES in 1967/548/EGS se 
zato ustrezno spremenita.

Obrazložitev

Razvoj ustreznega in skladnega komunikacijskega sistema, utemeljenega na tveganju, bo 
potrošnikom zagotovil potrebne informacije in nasvete, da bodo lahko varno in učinkovito 
uporabljali snovi in pripravke, ki vsebujejo kemikalije.

Predlog spremembe 153
Člen 116, odstavek 1, uvod

1. Naslednje informacije se ne štejejo za 
zaupne:

1. Naslednje informacije se ne štejejo za 
zaupne, razen če proizvajalec ali uvoznik za 
vsak posamezen primer dokaže drugače:

Obrazložitev

Treba je določiti možnost predložitve izjem od pravila o nezaupnosti na podlagi analiz 
posameznih primerov in razlogov proizvajalca/uvoznika. Analitske metode so sestavljene iz 
zaupnih informacij in niso pomembne za splošno javnost. Ta predlog spremembe je povezan z 
drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi k členom iz naslova XI: Informacije.

Predlog spremembe 154
Člen 116, odstavek 1, točka i)

i) informacije iz varnostnega lista, razen 
imena podjetja ali če veljajo informacije za 
zaupne na podlagi uporabe odstavka 2;

i) informacije iz varnostnega lista, razen če 
veljajo informacije za zaupne na podlagi 
uporabe odstavka 2;

Obrazložitev

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali kategorijah uporabe. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu s Konvencijo iz 
Aarhusa. Ime registracijskega zavezanca je potrebno za odstranitev kakršnih koli ovir za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da se javnosti omogoči vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje določene kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi 
bila v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema.

Predlog spremembe 155
Člen 116, odstavek 1, točka k)
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k) dejstvo, da so bili opravljeni preskusi na 
vretenčarjih.

k) preskusi, ki so bili opravljeni na 
vretenčarjih.

Obrazložitev

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali kategorijah uporabe. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu s Konvencijo iz 
Aarhusa. Ime registracijskega zavezanca je potrebno za odstranitev kakršnih koli ovir za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da se javnosti omogoči vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje določene kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi 
bila v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema.

Predlog spremembe 156
Člen 116, odstavek 1, točka ka) (novo)

ka) ime registracijskega zavezanca;

Obrazložitev

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali kategorijah uporabe. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu s Konvencijo iz 
Aarhusa. Ime registracijskega zavezanca je potrebno za odstranitev kakršnih koli ovir za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da bi javnosti omogočili vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje določene kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi 
bila v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema.

Predlog spremembe 157
Člen 116, odstavek 1, točka kb) (novo)

kb) kemijska zgradba/kemijske zgradbe 
snovi;

Obrazložitev

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali kategorijah uporabe. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu s Konvencijo iz 
Aarhusa. Ime registracijskega zavezanca je potrebno za odstranitev kakršnih koli ovir za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da se javnosti omogoči vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje določene kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi 
bila v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema.

Predlog spremembe 158
Člen 116, odstavek 1, točka kc) (novo)
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kc) količinski razpon snovi;

Obrazložitev

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali kategorijah uporabe. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu s Konvencijo iz 
Aarhusa. Ime registracijskega zavezanca je potrebno za odstranitev kakršnih koli ovir za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da se javnosti omogoči vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje določene kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi 
bila v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema.

Predlog spremembe 159
Člen 116, odstavek 1, točka kd) (novo)

kd) celotna količina snovi na trgu EU, na 
podlagi količinskih razredov;

Obrazložitev

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali kategorijah uporabe. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu s Konvencijo iz 
Aarhusa. Ime registracijskega zavezanca je potrebno za odstranitev kakršnih koli ovir za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da se javnosti omogoči vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje določene kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi 
bila v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema.

Predlog spremembe 160
Člen 116, odstavek 1, točka ke) (novo)

ke) kategorije uporabe;

Obrazložitev

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali kategorijah uporabe. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu s Konvencijo iz 
Aarhusa. Ime registracijskega zavezanca je potrebno za odstranitev kakršnih koli ovir za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da se javnosti omogoči vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje določene kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi 
bila v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema.

Predlog spremembe 161
Člen 116, odstavek 1, točka kf) (novo)
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kf) seznam sestavin v pripravkih;

Obrazložitev

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali kategorijah uporabe. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu s Konvencijo iz 
Aarhusa. Ime registracijskega zavezanca je potrebno za odstranitev kakršnih koli ovir za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da se javnosti omogoči vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje določene kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi 
bila v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema.

Predlog spremembe 162
Člen 116, odstavek 1, točka kg) (novo)

kg) poročilo o kemijski varnosti.

Obrazložitev

Seznam informacij, ki niso nikoli zaupne, je preveč omejen. Ni razloga za ohranjanje 
zaupnosti imen registracijskih zavezancev, informacij o količini ali kategorijah uporabe. Ta 
informacija je pomembna za varovanje okolja in jo je treba razkriti v skladu s Konvencijo iz 
Aarhusa. Ime registracijskega zavezanca je potrebno za odstranitev kakršnih koli ovir za 
izmenjavo podatkov in izvajanje ter da se javnosti omogoči vpogled, kdo je odgovoren za 
proizvodnjo ali uvažanje določene kemikalije. Neobjava imena registracijskega zavezanca bi 
bila v nasprotju s pojmom preglednega, trdnega in poštenega sistema.

Predlog spremembe 163
Člen 116, odstavek 2, točka a)

(a) podrobni podatki o popolni sestavi 
pripravka;

(a) podrobni količinski podatki o popolni 
sestavi pripravka;

Obrazložitev

Javne informacije o popolni sestavi pripravkov so že uveljavljene pri kozmetiki in čistilih. 
Zaupnost mora biti zato omejena na količinske informacije, drugače bo obstoječe stanje v 
podobnih pravnih aktih ogroženo.

Predlog spremembe 164
Člen 121

Pristojni organi proizvajalcem, uvoznikom, 
uporabnikom na nižji stopnji in vsem drugim 
zainteresiranim stranem svetujejo o njihovih 

Pristojni organi proizvajalcem, uvoznikom, 
uporabnikom na nižji stopnji in vsem drugim 
zainteresiranim stranem svetujejo o njihovih 
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ustreznih nalogah in obveznostih iz te 
uredbe, Agencija pa zagotovi v skladu s 
členom 73(2)(f) operativna navodila.

ustreznih nalogah in obveznostih iz te 
uredbe, Agencija pa zagotovi v skladu s 
členom 73(2)(f) operativna navodila. 
Vključiti in obveščati je treba zlasti mala in 
srednje velika podjetja (MSP) ter 
uporabnike na nižji stopnji. To vključuje 
zlasti svetovanje malim in srednje velikim 
podjetjem glede izpolnjevanja njihovih 
obveznosti iz te uredbe, ampak ni omejeno 
na to.

Obrazložitev

MSP in uporabniki na nižji stopnji bodo verjetno najbolj potrebovali pomoč pri izvajanju 
REACH.

Predlog spremembe 165
Člen 122, odstavek 1 (novo)

1. Države članice morajo sprejeti ukrepe za 
podporo podjetjem, zlasti MSP, in 
uporabnikom na nižjih stopnjah, pri 
izvajanju REACH.

Obrazložitev

REACH bo vplival na veliko število družb, ne le na tiste v kemični industriji. Pri izvajanju 
REACH je treba dati podporo zlasti MSP in uporabnikom na nižji stopnji.

Predlog spremembe 166
Člen 125, odstavek 1

Države članice ne prepovedo, omejijo ali 
ovirajo proizvodnje, uvoza, dajanja v promet 
ali uporabe snovi kot take, v pripravku ali 
izdelku, ki spada na področje uporabe te 
uredbe in je v skladu s to uredbo in, kjer je 
ustrezno, z akti Skupnosti, sprejetimi za 
izvajanje te uredbe.

1. Države članice ne prepovedo, omejijo ali 
ovirajo proizvodnje, uvoza, dajanja v promet 
ali uporabe snovi kot take, v pripravku ali 
izdelku, ki spada na področje uporabe te 
uredbe in je v skladu s to uredbo in, kjer je 
ustrezno, z akti Skupnosti, sprejetimi za 
izvajanje te uredbe.

Obrazložitev

Določbe, sprejete v skladu s členom 137 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, državam 
članicam ne smejo preprečiti ohranjanja ali uvajanja strožjih varnostnih ukrepov. To 
vključuje določbe o varnosti delavcev. Če je opravljena ocena kemijske varnosti za neko snov, 
se lahko predvideva, da je varnost delavcev ustrezno zagotovljena. Zato je predlagano, da se 
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v drugih primerih pravica držav članic do sprejemanja strožjih ukrepov ne sme omejiti.

Predlog spremembe 167
Člen 125, odstavek 1 a (novo)

1a. Odstavek 1 ne vpliva na pravico držav 
članic do ohranjanja ali uvajanja strožjih 
varnostnih ukrepov v skladu z zakonodajo 
Skupnosti o varnosti delavcev, če ocena 
kemijske varnosti za uporabo snovi ni bila 
opravljena v skladu s to uredbo.

Obrazložitev

Določbe, sprejete v skladu s členom 137 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, državam 
članicam ne smejo preprečiti ohranjanja ali uvajanja strožjih varnostnih ukrepov. To 
vključuje določbe o varnosti delavcev. Če je opravljena ocena kemijske varnosti za neko snov, 
se lahko predvideva, da je varnost delavcev ustrezno zagotovljena. Zato je predlagano, da se 
v drugih primerih pravica držav članic do sprejemanja strožjih ukrepov ne sme omejiti.

Predlog spremembe 168
Člen 133, odstavek 1

1. Dvanajst let po začetku veljavnosti te 
uredbe Komisija preveri, ali se uporablja 
obveznost izvajanja ocen kemijske varnosti 
in njihovega dokumentiranja v poročilih o 
kemijski varnosti tudi za snovi, ki niso zajete 
v to obveznost, ker jih ni treba registrirati ali 
pa jih je treba registrirati, vendar se 
proizvajajo ali uvažajo v količinah, ki so 
manjše od 10 ton na leto. Na podlagi tega 
preverjanja lahko Komisija v skladu s 
postopkom iz člena 130(3) to obveznost 
razširi.

1. Dvanajst let po začetku veljavnosti te 
uredbe Komisija preveri, ali se uporablja 
obveznost izvajanja ocen kemijske varnosti 
in njihovega dokumentiranja v poročilih o 
kemijski varnosti tudi za snovi, ki niso zajete 
v to obveznost, ker jih ni treba registrirati. 
Na podlagi tega preverjanja lahko Komisija 
v skladu s postopkom iz člena 130(3) to 
obveznost razširi.

Obrazložitev

Zainteresirane strani je treba opredeliti; delavci morajo biti zastopani v upravnem odboru 
tako kot drugi glavni udeleženci.

Predlog spremembe 169
Priloga I, točka 6.5, drugi pododstavek
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Za snovi, ki izpolnjujejo merila PBT in 
vPvB, proizvajalec ali uvoznik uporabi 
podatke, kot so bili pridobljeni v 2. koraku 
oddelka 5, ko na svoji lokaciji izvaja in ko 
nadaljnjim uporabnikom priporoča ukrepe za 
obvladovanje tveganja, ki zmanjšujejo 
izpostavljenost ljudi in okolja. 

Za nemejne snovi CMR in snovi, ki 
izpolnjujejo merila PBT in vPvB, 
proizvajalec ali uvoznik uporabi podatke, 
kot so bile pridobljeni v 2. koraku oddelka 5, 
ko na svoji lokaciji izvaja in ko nadaljnjim 
uporabnikom priporoča ukrepe za 
obvladovanje tveganja, ki zmanjšujejo 
izpostavljenost ljudi in okolja. 

Obrazložitev

V Prilogi I, 6.4 je opredeljen „primeren nadzor“ za potek izpostavljenosti. Za snovi brez 
mejne vrednosti ali izpeljane ravni brez učinka se opravi kakovostna ocena verjetnosti 
posledic ob danem poteku izpostavljenosti. Za snovi PBT in vPvB se podatki o ukrepih za 
zmanjševanje tveganja, pridobljeni iz ocene izpostavljenosti, uporabijo za zmanjšanje 
izpostavljenosti za zdravje ljudi in okolje.

Predlog spremembe 170
Priloga V, točka 6.4, stolpec 2

6.4. Pri pozitivnem rezultatu je treba 
razmisliti o dodatnih študijah mutagenosti.

6.4. Pri pozitivnem rezultatu katerega koli 
od teh preskusov mutagenosti je treba 
razmisliti o dodatnih študijah mutagenosti.

Obrazložitev

Citogensko študijo in vitro celic sesalcev je treba zahtevati za snovi nad eno tono, da se 
omogoči ustrezna razvrstitev teh snovi za mutagenost ali PBT in vPvB. 

Predlog spremembe 171
Priloga V, del 6, stolpca 1 in 2, točka 6.4.1. (a) (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2
6.4.1.a Citogenska študija in vitro celic 
sesalcev

6.4.1.a Študije ni treba izvesti, če so na 
voljo ustrezni podatki iz citogenskega 
preskusa in vivo.

Obrazložitev

Citogenska študijo in vitro celic sesalcev je treba zahtevati za snovi nad eno tono, da se 
omogoči ustrezna razvrstitev teh snovi za mutagenost ali PBT in vPvB. 

Predlog spremembe 172
Priloga V, del 6, stolpca 1 in 2, točka 6.4.a (novo)



PE 357.617v03-00 76 AD\574976SL.doc

SL

Stolpec 1 Stolpec 2
6.4.a Akutna strupenost 6.4.a Študije(ij) ni treba izvesti, če:
Za pline in hlapne tekočine (parni tlak nad 
10-2 Pa pri 20 °C) se zagotovijo podatki za 
vdihavanje (6.4.a.2).

– ni mogoče dajati natančnih odmerkov 
snovi zaradi njenih kemijskih ali fizikalnih 
lastnosti; ali
– je snov jedka; ali
– je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi.

Za snovi, ki niso plini, je treba podatke iz 
točk od 6.4.a.1. do 6.4.a.3. zagotoviti za vsaj 
dva načina preskušanja, od katerih je eden 
oralni. Izbira drugega načina bo odvisna 
od lastnosti snovi in verjetnega načina 
izpostavljenosti človeka. Če je le en način 
izpostavljenosti, je treba zagotoviti podatke 
le za ta način.

Ustrezen drugi način se izbere na podlagi 
naslednjega:

6.4.a.1. Oralno
6.4.a.2. Z vdihavanjem 6.4.a.2. Preskušanje z vdihavanjem je 

ustrezno, če:
(1) je izpostavljenost ljudi z vdihavanjem 
verjetna;
in
(2) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– parni tlak snovi je nad 10-2 Pa pri 20 °C; 
ali
– snov je prah, ki vsebuje več kot 1 % 
delcev na podlagi m/m, z velikostjo 
srednjega masnega aerodinamičnega 
premera (MMAD) delca manj kot 100 μm; 
ali
– pri uporabi snovi bodo nastajali aerosoli, 
delci ali kapljice velikostnega razreda 
vdihavanja (> 1 % na podlagi m/m delcev z 
MMAD < 100 μm).

6.4.a.3. Dermalno 6.4.a.3. Dermalno preskušanje je ustrezno, 
če:
(1) je stik s kožo pri proizvodnji in/ali 
uporabi verjeten; in
(2) fizikalno-kemijske lastnosti kažejo na 
pomemben delež absorpcije skozi kožo;
ter
(3) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– pri preskušanju akutne oralne strupenosti 
se pri nizkih odmerkih opazi strupenost; ali
– pri študijah draženja kože in/ali oči se 
opazijo sistemski učinki ali drugi dokazi 
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absorpcije; ali
– preskusi in vitro pokažejo pomembno 
dermalno absorpcijo; ali
– za strukturno povezane snovi se ugotovi 
pomembna akutna dermalna strupenost ali 
prodiranje skozi kožo.
Dermalno preskušanje ni primerno, če 
absorpcija skozi kožo ni verjetna, kot 
pokaže molekulska masa (MM > 800 ali 
premer molekule > 15 Å) in nizka topnost 
lipidov (log Kow pod –1 ali nad 4).

Obrazložitev

Akutna strupenost se mora zahtevati za snovi nad eno tono, da se omogoči izjemno osnovna 
raven varstva delavcev in potrošnikov ter razvrstitev akutne strupenosti. Poleg tega so, zaradi 
prostovoljnih sporazumov na nacionalni ravni (npr. Nemčija) ali večnacionalni ravni (npr. 
BASF), ti podatki že na voljo in zato ne bi smeli povzročiti dodatnih stroškov.

Akutna strupenost je prvi pokazatelj, kako nevarna je neka snov za zdravje ljudi. Podatki o 
akutni strupenosti snovi so zato še zlasti pomembni za varstvo delavcev in potrošnikov. Zato 
jo je treba navesti za vse snovi, ki jih je treba registrirati, in ne le za snovi, proizvedene ali 
uvožene v količinah 10 ton ali več.

Predlog spremembe 173
Priloga V, del 7, stolpca 1 in 2, točka 7.1.b (novo)

Stolpec 1 Stolpec 2
7.1.b Razgradnja
7.1.b.1 Biotična
7.1.b.1.1 Hitra biorazgradljivost 7.1.b.1.1 Študije ni treba izvesti, če je snov 

anorganska.

Obrazložitev

Hitra biorazgradljivost se mora zahtevati za snovi nad eno tono, da se omogoči ustrezna 
razvrstitev glede na nevarnosti za okolje.

Predlog spremembe 174
Priloga VI, stolpca 1 in 2, točka 6.5

Stolpec 1 Stolpec 2
črtanje odstavka 6.5 črtanje odstavka 6.5
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Obrazložitev

Povezano s prenosom akutne strupenosti iz Priloge VI v Prilogo V.

Predlog spremembe 175
Priloga VI, stolpca 1 in 2, točka 7.2.1

Stolpec 1 Stolpec 2
črtanje odstavka 7.2.1 črtanje odstavka 7.2.1

Obrazložitev

Povezano s prenosom preskusa iz Priloge VI v Prilogo V.
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