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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Umetne kemikalije so del sodobnega življenja in ženskam in njihovim družinam v Evropski 
uniji omogočajo visoko stopnjo udobja. 

Vendar znanstveni dokazi vedno bolj kažejo, da so mnoge med njimi nevarne za človekovo 
zdravje in okolje, saj so povezane z boleznimi dihal, alergijami in rakom, za katerimi zbolijo
zlasti ženske in otroci. Poleg tega lahko sintetične kemikalije onesnažujejo okolje in so v njem 
obstojne, onesnažujejo pitno vodo in tla ter se kopičijo v prostoživečih živalih. Ženske so 
nadvse zaskrbljene zaradi možnih učinkov strupenih kemikalij na njihovo zdravje, zdravje 
njihovih družin in na okolje. Dokazi kažejo, da so potrebni preventivni ukrepi in postopno 
nadomeščanje nevarnih kemikalij, zlasti tistih, za katere obstaja nadomestilo.

Na trgu EU je lahko več kot 100.000 kemikalij. Med njimi jih je okoli 30.000 proizvedenih v 
količinah, večjih od tone, in morajo biti urejene v skladu z REACH. Petindevetdeset 
odstotkov teh snovi je na trgu z zelo malo podatki o varnosti ali brez njih in mnoge zbujajo
veliko skrb. Čeprav smo izpostavljeni vedno večjemu številu kemikalij, je o njihovih učinkih 
še vedno znano izredno malo. Vplivajo lahko še zlasti na ženske v rodni dobi - le za 32 
odstotkov kemikalij, ki se proizvajajo v velikih količinah, je znano, ali škodujejo razvoju 
otroka v maternici ali ne. 

Učinki na ženske in njihove družine
Učinki sintetičnih kemikalij na ženske in njihove družine se razlikujejo zaradi različne telesne 
zgradbe. Ženske imajo v primerjavi z moškimi več maščobnega tkiva, zato se pri njih laže 
kopičijo bioakumulativne kemikalije. Poleg tega se žensko telo skozi življenje bolj spreminja, 
saj gredo ženske skozi različna biološka obdobja, kot sta nosečnost ali menopavza. Te 
spremembe ureja hormonski sistem, zaradi česar so ženske bolj občutljive na snovi, ki 
delujejo kot endokrini motilci hormonov. 
Nekateri znanstveniki so vedno bolj zaskrbljeni zaradi povezave med izpostavljenostjo 
kemikalijam in razvojem raka. Domnevajo, da je 75 % rakavih obolenj posledica mutacij, ki 
jih povzročijo okoljski dejavniki. 

Drug zaskrbljujoč razvoj v zvezi s kemikalijami je zmanjševanje moške plodnosti. Zadnja 
desetletja se je število spermijev pri moških v Evropi, ZDA in Avstraliji znižalo tudi do 50 %, 
domnevno zaradi kemikalij z endokrinimi motilci hormonov. 
Pri otrocih kot najbolj ranljivi skupini prebivalstva pride do kemičnega onesnaženja telesa že 
v najbolj zgodnji fazi razvoja. Kemikalije, nakopičene v ženskem telesu, prek posteljice 
preidejo na zarodek ali prek materinega mleka na otroka. Zavirajo lahko razvoj zarodka, kar 
povzroči nepopravljivo škodo. Kemikalije lahko škodujejo zdravju otrok v precej manjših 
odmerkih kot pri odraslih, to pa velja tudi za kemikalije, ki škodujejo razvoju centralnega 
živčnega sistema ter imunskega in reproduktivnega sistema otrok pred rojstvom. Ti učinki se 
pokažejo šele v puberteti ali v odrasli dobi, možne posledice pa so motnje učenja, alergije, 
astma in celo rak v otroštvu.

Kemikalije morajo biti varne
Zaskrbljena zaradi stanja na tem področju je skupina znanih znanstvenikov maja 2004 
organizirala Pariški poziv o boleznih zaradi kemičnega onesnaževanja. Ta forum je pozval 
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zakonodajalce, naj problematiko kemikalij obravnavajo resno in sprejmejo preventivne 
ukrepe, kot je sprejetje zakonodaje, ki bo zapolnila sedanjo vrzel v obveščanju o kemičnih 
snoveh. Priporoča postopen umik najbolj nevarnih kemikalij, za nekatere med njimi je znano, 
da povzročajo raka, se kopičijo v tkivu in se ne razgradijo po naravni poti, zavirajo razvoj 
otroka pred rojstvom ali spremenijo DNK. 
Predlog REACH Evropske komisije predstavlja edinstveno priložnost za zagotavljanje visoke 
ravni zaščite evropskih žensk, njihovih družin in okolja. Z REACH lahko Evropa prevzame 
vodilno vlogo pri zaključku nenadzorovanega eksperimentiranja s sintetičnimi kemikalijami v 
svetu. Lahko zagotovi, da postanejo zaščitni ukrepi za zaščito človekovega zdravja in okolja 
vodilno načelo. Zato je potrebno REACH podpreti. 

Vendar ima sedanji osnutek zakonodaje precejšnje pomanjkljivosti, kar lahko vodi do 
nezadostne zaščite žensk, njihovih družin in okolja. Predlagam naslednje spremembe osnutka 
zakonodaje:

– kemikalije, ki zbujajo veliko skrb, je treba nadomestiti z varnejšimi, če je mogoče;

– povečati je treba obseg potrebnih podatkov za kemikalije, ki se proizvajajo v manjših 
količinah;

– za uvožene izdelke morajo veljati enaki varnostni standardi kot za izdelke, 
proizvedene v EU;

– potrošniki, trgovci na drobno in drugi uporabniki na nižji stopnji morajo imeti 
neomejen dostop do podatkov o varnosti o kemikalij;

– ponovno je treba uvesti splošno dolžnost skrbnega ravnanja;
– potrošniške izdelke, ki vsebujejo snovi, za katere je potrebno dovoljenje, je treba jasno 

označiti.
Te spremembe so potrebne, če naj bi EU izpolnila cilj, sprejet na svetovnem vrhu o 
trajnostnem razvoju, v skladu s katerim „se do leta 2020 kemikalije uporabljajo in 
proizvajajo na način, ki bo zmanjšal zelo škodljive učinke na človeško zdravje in okolje“. 
Te spremembe lahko prispevajo k zaščiti žensk pred škodljivimi učinki nevarnih kemikalij 
in da bi otroci začeli življenje brez strupov.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot odgovorni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Pravna podlaga

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 95 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, zlasti člena 95 Pogodbe 
ter člena 175(1) Pogodbe v zvezi z naslovom 
VII o dovoljevanju in naslovom VIII o 
omejevanju,

Obrazložitev

Uredba temelji na členu 95, ki zadeva notranji trg. Glavni cilj naslovov o dovoljevanju in 
omejevanju v Uredbi je zaščititi okolje, zato je ustrezna pravna podlaga člen 175(1) Pogodbe.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Kljub temu je glavni cilj nekaterih 
delov Uredbe zagotavljanje visoke ravni 
varstva okolja, pravna podlaga je člen 
175(1).

Obrazložitev

Člen 175(1), ki ureja varstvo okolja, je dodan kot pravna podlaga in ga je zato treba navesti 
tudi v uvodnih izjavah.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 2 b (novo)

(2b) V telesu ženske se, enako kot pri
moškem, kopičijo sintetične kemikalije, 
tako da do zanositve v ženskem telesu 
nastane mešanica neželenih kemikalij, ki 
jim je nerojeni otrok nehote izpostavljen.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 4

(4) Da se ohrani celovitost notranjega trga in 
zagotovi visoka raven varovanja zdravja 
ljudi, zlasti zdravja delavcev, in okolja, je 
treba zagotoviti, da so v Skupnosti 
proizvedene kemikalije v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, četudi se izvozijo.

(4) Da se ohrani celovitost notranjega trga in 
zagotovi visoka raven varovanja zdravja 
ljudi, zlasti zdravja delavcev in drugih 
ranljivih skupin prebivalstva, in okolja, je 
treba zagotoviti, da so v Skupnosti 
proizvedene kemikalije v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, četudi se izvozijo.

Obrazložitev

Evropski parlament je menil, da je „zaščita zdravja otrok pred boleznimi, povezanimi z 
okoljem, nujna naložba za zagotovitev ustreznega človekovega in gospodarskega razvoja“ 
(Paulsenovo poročilo o evropski strategiji za okolje in zdravje), in zahteval posebne omejitve 
za kemikalije za skupine prebivalstva z visoko stopnjo tveganja (Riesovo poročilo o akcijskem 
načrtu o evropskem okolju in zdravju). REACH ne sme biti le praktična možnost za zaščito 
delavcev, ampak tudi zaščito tistih, ki so najbolj ranljive za izpostavljenost kemikalijam.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 5

(5) Med ocenjevanjem uporabe štirih 
najpomembnejših pravnih instrumentov, 
ki urejajo področje kemikalij v Skupnosti 
(Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. 
junija 1967 o prilagajanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi , Direktive Sveta 88/379/EGS z 
dne 7. junija 1988 o prilagajanju zakonov 
in drugih predpisov držav članic v zvezi 
z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih pripravkov  (ki 
jo je medtem nadomestila Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 

(5) Med ocenjevanjem  uporabe štirih 
najpomembnejših pravnih instrumentov, 
ki urejajo področje kemikalij v Skupnosti 
(Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. 
junija 1967 o prilagajanju zakonov in 
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
snovi , Direktive Sveta 88/379/EGS z 
dne 7. junija 1988 o prilagajanju zakonov 
in drugih predpisov držav članic v zvezi 
z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih pripravkov  (ki 
jo je medtem nadomestila Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 
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1999/45/ES z dne 31. maja 1999 o 
prilagajanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
pripravkov ), Uredbe Sveta (EGS) št. 
793/93 z dne 23. marca 1993 o 
ocenjevanju in nadzoru tveganja 
obstoječih snovi  in Direktive Sveta 
76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o 
prilagajanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z omejitvami pri 
dajanju v promet ter uporabi nekaterih 
nevarnih snovi in pripravkov ), so bile 
ugotovljene številne težave v zvezi z 
uporabo zakonodaje Skupnosti o 
kemikalijah, kar ima za posledico 
odstopanja med zakoni in drugimi 
predpisi držav članic in neposredno 
vpliva na delovanje notranjega trga na 
tem področju.

1999/45/ES z dne 31. maja 1999 o 
prilagajanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z razvrščanjem, 
pakiranjem in označevanjem nevarnih 
pripravkov ), Uredbe Sveta (EGS) št. 
793/93 z dne 23. marca 1993 o 
ocenjevanju in nadzoru tveganja 
obstoječih snovi in Direktive Sveta 
76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o 
prilagajanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z omejitvami pri 
dajanju v promet ter uporabi nekaterih 
nevarnih snovi in pripravkov ), so bile 
ugotovljene številne težave v zvezi z 
uporabo zakonodaje Skupnosti o 
kemikalijah, kar ima za posledico 
odstopanja med zakoni in drugimi 
predpisi držav članic in neposredno 
vpliva na delovanje notranjega trga na 
tem področju in neustrezno zaščito 
javnega zdravja in okolja.

Obrazložitev

Težava trenutne zakonodaje ni le neskladje z nacionalno zakonodajo, ampak zlasti dejstvo, da 
trenutna zakonodaja ne ščiti ustrezno javnega zdravja in okolja pred nevarnimi kemikalijami.

Predlog spremembe 6
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 
registracije.

(20) Ker morajo proizvajalci in uvozniki 
izdelkov odgovarjati za svoje izdelke, je 
primerno, da se uvede zahteva za 
registriranje nevarnih snovi v izdelkih.

Obrazložitev

Izdelki predstavljajo primarni vir izpostavljenosti kemikalijam. Za uporabo nevarnih snovi v 
izdelkih je potrebna zahteva za registriranje.
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Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 31

(31) Da se zagotovi usklajen in enostaven 
sistem, je treba vse registracije predložiti 
Agenciji. Da se zagotovi dosleden pristop in 
učinkovita uporaba virov, pa mora 
Agencija opraviti pregled popolnosti za vse 
registracije in prevzeti odgovornost za vse 
dokončne zavrnitve registracij.

(31) Da se zagotovi usklajen in enostaven 
sistem, je treba vse registracije predložiti 
Agenciji. Da se zagotovi skladnost, 
popolnost in kakovost vlog, je treba pred 
predložitvijo Agenciji opraviti neodvisno 
revizijo. Agencija mora prevzeti 
odgovornost za vse dokončne zavrnitve 
registracij.

Obrazložitev

Trenutno ni nobenega obveznega vrednotenja kakovosti in vsebine registracijske 
dokumentacije,saj Agencija preverja samo popolnost (člen 18(2)). Glede na to, da so pristojni 
organi držav članic v  najnovejšem ocenjevanju ugotovili, da je samo 31 % seznamov 
podatkov o varnosti povsem točnih, je izvedba neodvisne revizije pred predložitvijo ključnega 
pomena  za olajšanje dela Agencije.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 34 a (novo)

(34a) Učinkovitejše usklajevanje sredstev 
na ravni Skupnosti bo prispevalo k 
povečanju znanstvenih spoznanj, ki so 
nujna za razvoj nadomestnih metod za 
preskuse na vretenčarjih. Za te namene je 
bistveno, da si Skupnost še naprej vztrajno 
prizadeva ter sprejme potrebne ukrepe za 
spodbujanje raziskovanja in razvoja novih 
nadomestnih metod, ki ne vključujejo 
živali, še zlasti v sedmem okvirnem 
programu za raziskave in tehnološki razvoj.

Obrazložitev

Sklicuje se na dolžnost Skupnosti, da spodbuja nadomestne metode za preskuse na živalih, ki 
je bila že omenjena v Direktivi 2003/15/ES o kozmetiki.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 41 a (novo)
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(41a) Razvoj ustreznega, skladnega in 
komunikacijskega sistema bo potrošnikom 
zagotovil informacije in nasvete, ki so 
potrebni za zagotovitev varnega in 
učinkovitega nadzorovanja tveganja pri 
uporabi kemičnih snovi, pripravkov ali 
proizvodov, ki so pridobljeni iz njih. Prav 
tako mora obstajati možnost dostopa do 
dodatnih informacij prek spletnih strani,da 
se uresniči pravica potrošnikov do 
obveščenosti o proizvodih, ki jih 
uporabljajo.

Obrazložitev

Namen je zagotoviti pravilne informacije.

Predlog spremembe 10
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, 
zlasti ranljivih skupin prebivalstva, je treba 
snovi, katerih lastnosti zbujajo zelo veliko 
skrb, nadomestiti s snovmi, ki niso nevarne 
za zdravje ljudi in okolje. Nasprotno se 
uporabe snovi, katerih lastnosti zbujajo zelo 
veliko skrb, lahko dovolijo le za omejeno 
časovno obdobje, 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.

Obrazložitev

Da se spodbujajo nadomestitve, morajo biti pravila jasna za podjetja in uporabnike.
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Predlog spremembe 11
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 
pravice do pritožbe vsem, ki jih prizadenejo 
odločitve Agencije.

Obrazložitev

Izraz „vsaka stranka, ki izkaže pravni interes“ je širši od izraza „gospodarski subjekti“. 

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 90 a (novo) 

(90a) REACH mora državljanom, delavcem 
in potrošnikom omogočati, da zaupajo, da 
je vsak proizvod, dan v promet v Skupnosti, 
varen in da ni nevaren zlasti za ranljive 
skupine prebivalstva, da so izpostavljene 
kemikalijam v količinah ali mešanicah, ki 
so nevarne za njihovo zdravje ali okolje.

Obrazložitev

Proizvodi v prodaji morajo biti varni za potrošnike. To mora zagotoviti REACH.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 91 a (novo) 

(91a) Komisija mora presoditi zaželenost 
oblikovanja evropske oznake kakovosti, 
namenjene določitvi in oglaševanju 
izdelkov, ki so bili na vseh stopnjah
proizvodnega procesa izdelani v skladu z 
zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.

Obrazložitev

Oznake, natisnjene na izdelkih, bi omogočile določitev in oglaševanje tistih izdelkov, ki so bili 
v proizvodnem postopku in so v skladu z zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.
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Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 101a (novo) 

(101a) Ta uredba velja brez poseganja v 
splošno Direktivo Sveta 92/85/EGS z dne 
19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za 
spodbujanje izboljšav na področju varnosti 
in zdravja pri delu nosečih delavk in 
delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo 
(deseta posamezna direktiva v skladu s 
členom 16(1) Direktive 89/391/EGS)1, in 
posebno Direktivo Sveta 98/24/ES z dne 7. 
aprila 1998 o varovanju zdravja in 
zagotavljanju varnosti delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
kemičnim snovem pri delu (štirinajsta 
posamezna direktiva v skladu s členom 
16(1) Direktive 89/391/EGS)2. Direktiva 
98/24/ES bo še naprej ključni pravni 
instrument za varovanje zdravja in 
zagotavljanje zaščite delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti 
kemičnim snovem pri delu. Države članice 
in socialni partnerji so pozvani k 
zagotavljanju čimbolj učinkovitega 
izvajanja in uveljavljanja Direktive 
98/24/ES.
_________________

1. UL L 348, 28.11.1992, str. 1.

2. UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

Obrazložitev

Ta uredba mora upoštevati tudi splošno direktivo o varnosti in zdravju pri delu nosečih 
delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, ter doječih delavk.

Predlog spremembe 15
Člen 1, točka 3

Ta uredba temelji na načelu, da morajo 
proizvajalci, uvozniki in uporabniki na nižji 
stopnji zagotoviti, da proizvajajo, dajejo na 
trg, uvažajo ali uporabljajo take snovi, ki 
ne vplivajo škodljivo na zdravje ljudi ali 
okolje. Njene določbe temeljijo na 
previdnostnem načelu. 

Ta uredba temelji na previdnostnem načelu.
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Obrazložitev

Povezano z uvedbo novega člena o „dolžnosti skrbnega ravnanja“ (o katerem se glasuje v 
celoti). 

Ker je do 70.000 kemikalij potencialno izključenih iz REACH-a, je pomembno, da se za 
varovanje zdravja ljudi in okolja uvede splošna dolžnost skrbnega ravnanja za proizvajalce 
kemikalij in uporabnike na nižji stopnji, da se dokumentira varna uporaba. To je bilo 
predlagano v predlogu osnutka zakonodaje, predloženem za internetno posvetovanje, vendar 
je bilo v zakonodajnem besedilu omejeno, tako da je od prvotne pravno zavezujoče dolžnosti 
ostalo le neizvršljivo načelo. Ta predlog spremembe želi izbrisati glavno načelo, ker je 
določba ponovno uvedena kot pravno zavezujoča določba.

Predlog spremembe 16
Člen 3 a (novo)

Člen 3a
Dolžnost skrbnega ravnanja

1. Proizvajalci, uvozniki in uporabniki na 
nižji stopnji zagotovijo, da se pripravi
potrebne podatke in sprejme potrebne 
ukrepe, da se prepreči nevarnost za zdravje 
ljudi ali za okolje zaradi proizvodnje, uvoza, 
dajanja na trg ali uporabe snovi samih, v 
pripravkih ali v izdelkih, z razumno 
predvidljivo uporabo in pod takimi pogoji.
2. Proizvajalci, uvozniki in uporabniki na 
nižji stopnji vodijo evidenco, potrebno v
skladu z odstavkom 1. Ta evidenca je na 
voljo pristojnim organom in agenciji na 
njihovo zahtevo.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe, ki črta načelo „dolžnost skrbnega ravnanja“ iz čl. 1 
(glasuje se v celoti). 

Ker je do 70.000 kemikalij potencialno izključenih iz REACH-a, je pomembno, da se za 
varovanje zdravja ljudi in okolja uvede splošna dolžnost skrbnega ravnanja za proizvajalce 
kemikalij in uporabnike na nižji stopnji, da se dokumentira varna uporaba. To je bilo 
predvideno v osnutku, predloženem za internetno posvetovanje, v skladu s tistim, kar je bilo 
predvideno v Beli knjigi, vendar je bilo v zakonodajnem besedilu omejeno, tako da je od 
prvotne pravno zavezujoče dolžnosti ostalo le neizvršljivo načelo. Ta predlog spremembe 
skuša obnoviti pravno zavezujočo določbo.
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Predlog spremembe 17
Člen 1, odstavek 3 a (novo) 

3a. Ta uredba si prizadeva za visoko raven 
varstva in za načela, da je treba sprejeti 
preventivne ukrepe, da je treba okoljsko 
škodo prednostno odpravljati pri viru in da 
mora plačati onesnaževalec.

Obrazložitev

To besedilo je podobno besedilu iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, člen 174(2), ki 
določa temeljna načela okoljske zakonodaje. REACH je pomemben del te zakonodaje.

Predlog spremembe 18
Člen 2, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(da) okoljsko zakonodajo Skupnosti

Obrazložitev

Namen REACH ni usklajevanje določb o varstvu delavcev (glej točke (a), (b) in (c)) in 
zakonodaje Skupnosti o prevozu nevarnih snovi. REACH zagotavlja informacije o snoveh, ki 
bodo podpirale izvajanje varstva delavcev in prometno zakonodajo, ki se bo izvajala 
nespremenjeno. Enako velja za okoljsko zakonodajo, ki jo je zato treba dodati.

Predlog spremembe 19
Člen 2, odstavek 2 a (novo) 

2 a. Ta uredba velja v enaki meri za snovi, 
pripravke in izdelke, ki so uvoženi na 
ozemlje Evropske unije.
Ta uredba nikakor ne sme spodbujati 
neskladij pri obravnavanju snovi, 
pripravkov in izdelkov, izdelanih v Evropski 
uniji, ter snovi, izdelkov in pripravkov, 
izdelanih v tretjih državah, ampak uvoženih 
na območje Evropske unije.

Obrazložitev

Sistem REACH, kot ga predlaga Komisija, nudi nizko raven varstva evropske proizvodnje 
pred nelojalno konkurenco iz držav zunaj Evrope. Obstoječa pravila EU določajo bistveno 
strožja merila za evropske proizvajalce kemičnih snovi. Za uvoznike izdelkov v EU morajo 
veljati enaka pravila kot za evropske proizvajalce. Ta predlog spremembe zahteva, da se 
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vzpostavi uravnotežen zakonodajni okvir za evropske in neevropske proizvajalce.

Predlog spremembe 20
Člen 3, odstavek 29 a (novo) 

29a. Ranljive skupine prebivalstva so 
dovzetni ljudje, vključno z novorojenčki, 
dojenčki, otroki, nosečnicami, doječimi 
materami, slabotnimi in imunsko 
oslabelimi, starejšimi osebami, 
posameznimi genetsko občutljivimi ljudmi 
in drugimi opredeljenimi zadevnimi 
skupinami.

Obrazložitev

Opredelitev ranljivih skupin prebivalstva je bistvena za zagotovitev, da se določijo dovzetne
skupine prebivalstva in da se lahko skladno s tem sprejmejo ustrezni ukrepi za zmanjšanje 
tveganj in izpostavljenosti tega prebivalstva.

Predlog spremembe 21
Člen 3, točka 29 a (novo)

29 a. Za mala in srednja podjetja velja 
opredelitev v Priporočilu Komisije 
2003/361/ES z dne 6. maja 20031.
_______________
1 UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

Obrazložitev

V korist pravilne uporabe zakonodaje je treba vključiti opredelitev „malih in srednjih 
podjetij“, saj postopek vpliva zlasti nanje. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb, ki so predloženi k členom iz naslova I: Splošna vprašanja.

Predlog spremembe 22
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

Vse predložitve za registracijo se revidirajo 
neodvisno, preden se predložijo Agenciji, 
revizijsko poročilo pa se predloži Agenciji s 
predložitvijo za registracijo. Ta revizija 
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zagotovi, da je registracija popolna in 
kakovostna. Revizijo opravi organizacija, 
neodvisna od registracijskega zavezanca, 
čeprav stroške krije registracijski 
zavezanec. Agencija oblikuje navodila za 
takšne revizije kakovosti.

Obrazložitev

Zdaj ni nobenega obveznega vrednotenja kakovosti in vsebine registracijskih dosjejev, ker 
Agencija preverja samo popolnost (člen 18(2)). Glede na to, da so pristojni organi držav 
članic z najnovejšim vrednotenjem ugotovili, da je samo 31 % varnostnih listov povsem 
točnih, menimo, da je za točnost registracijskih dosjejev ključnega pomena, da se pred 
predložitvijo dokumentov zahteva neodvisne revizije .

Predlog spremembe 23
Člen 5 a (novo)

Člen 5a
Prijava snovi v manjših količinah
1. Vsak proizvajalec ali uvoznik snovi v 
količinah med 10 kg in 1 tono na leto 
predloži prijavo za to snov Agenciji.
2. Prijava snovi v količinah med 10 kg in 1 
tono na leto vključuje vse naslednje 
informacije v obliki, ki jo je opredelila 
Agencija v skladu s členom 108, in v 
obsegu, ki ga lahko proizvajalec predloži 
brez dodatnega preskušanja:
(a) podatke o proizvajalcu, kot je 
opredeljeno v oddelku 1 Priloge IV;

(b) podatke o snovi, kot je opredeljeno v 
oddelku 2.1 Priloge IV;
(c) razvrstitev snovi;
(d) vse razpoložljive obstoječe informacije o 
fizikalno-kemijskih lastnostih snovi, o 
lastnostih snovi, ki vplivajo na zdravje ljudi 
in na okolje.

Obrazložitev

V REACH je potrebno dodati preprosto zahtevo po prijavi snovi med 10 kg in 1 tono na leto,
da bi na koncu vedeli skupno število obstoječih snovi, ki se dejansko proizvajajo, ter vse 
podatke o njih, ki so na voljo. Na podlagi REACH v njegovi sedanji obliki bi vedeli le za 
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približno 30.000 snovi, ki so proizvedene v količini nad 1 tono. Vseeno EINECS navaja več 
kot 100.000 obstoječih snovi.

Predlog spremembe 24
Člen 6, odstavek 1

Proizvajalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji vlogo za registracijo vseh snovi, 
ki jih vsebujejo ti izdelki, če so izpolnjeni 
vsi naslednji pogoji:

Proizvajalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji vlogo za registracijo vseh snovi, 
ki jih vsebujejo ti izdelki, če so izpolnjeni 
vsi naslednji pogoji:

(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;

● ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev 
kot nevarna v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

• snov izpolnjuje merila za razvrstitev 
kot nevarna v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS;

snov naj bi se sprostila pod običajnimi 
in razumno predvidljivimi pogoji 
uporabe.

snov je v teh izdelkih ali v homogenih 
materialih iz teh izdelkov prisotna v 
koncentracijah nad 0,1 %.

Obrazložitev

Izdelki predstavljajo primarni vir izpostavljenosti kemikalijam. Sklicevanje na „tip izdelka“ 
ni sprejemljivo, ker je povsem nejasno (npr. stol z naslonjalom za roke in stol brez naslonjala 
za roke – je to en tip izdelka ali sta dva?). Celotna količina uvoženih izdelkov predstavlja 
edino jasno sklicevanje, ta osnova pa je bila izbrana tudi za snovi in pripravke. Samo 
zahtevanje registracije za nevarne snovi v izdelkih, iz katerih naj bi se takšne snovi sproščale, 
je preveč restriktivno, ker temu ne bi ustrezal skoraj noben izdelek. Za vse nevarne snovi, ki 
so prisotne v izdelkih nad določeno koncentracijo, se zahteva registracija.

Predlog spremembe 25
Člen 6, odstavek 2

Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi pri 
Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse snovi, 
ki jih vsebujejo ti izdelki, če so izpolnjeni 
vsi naslednji pogoji:
(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;
(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 

črtano
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nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil 
o tem obveščen, da bo snov verjetno 
sproščena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;
(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.

Obrazložitev

Veliko izdelkov verjetno sprošča nevarne kemikalije. Toda trenutne določbe REACH-a za 
takšne izdelke so zelo šibke – ne določajo nič drugega kot naslednje: „če obstajajo temeljni 
razlogi za omejitev, nas o tem, prosimo, obvestite“. To ne zagotavlja ustreznega varovanja 
zdravja ljudi in okolja. Pogoj morebitno škodljivega učinka je preveč subjektiven in sporen, 
da bi bil lahko uporaben. Izdelki predstavljajo primarni vir izpostavljenosti kemikalijam. Za 
uporabo nevarnih snovi v izdelkih je potrebna registracija, kot je to določeno v predlogu 
spremembe člena 6(1).

Predlog spremembe 26
Člen 6, odstavek 3

Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v 
obliki, ki jo določi Agencija v skladu s 
členom 108, vsebovati naslednje podatke:
(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku 
ter podatke za vzpostavitev stika z njim;
(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo;
(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 
2 Priloge IV;
(d) razvrstitev snovi;
(e) kratek opis uporabe (uporab) izdelka;
(f) količinski razpon snovi, kot na primer 
od 1 do 10 ton, od 10 do 100 ton itd

črtano

Obrazložitev

Ker je za uporabo nevarnih snovi v izdelkih potrebna zahteva za registriranje, kot je to 
določeno v predlogu spremembe člena 6(1), ni več potrebe po priglasitvi.
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Predlog spremembe 27
Člen 6, odstavek 4

Agencija se lahko odloči, da od 
proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov 
zahteva, da v skladu s tem naslovom 
registrirajo vse snovi, ki jih vsebujejo ti 
izdelki in ki so bile prijavljene v skladu z 
odstavkom 3.

črtano

Obrazložitev

Ker je za uporabo nevarnih snovi v izdelkih potrebna zahteva, kot je to določeno v predlogu 
spremembe člena 6(1), ta določba ni več potrebna.

Predlog spremembe 28
Člen 6, odstavek 5

Odstavki 1 do 4 se ne uporabljajo za snovi, 
ki jih je za to uporabo že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji..

Odstavek 1 se ne uporablja za snovi, ki jih 
je za to uporabo že registriral udeleženec 
dobavne verige na višji stopnji.

Obrazložitev

To zagotavlja skladnost s predlogi sprememb, ki predlagajo črtanje odstavkov 2, 3, in 4.

Predlog spremembe 29
Člen 6, odstavek 6

Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tri mesece po 
poteku roka iz člena 21(3).

Odstavek 1 se uporablja tri mesece po 
poteku roka iz člena 21(3).

Obrazložitev

To zagotavlja skladnost s predlogi sprememb, ki predlagajo črtanje odstavkov 2, 3, in 4.

Predlog spremembe 30
Člen 6, odstavek 7

Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 6 se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
130(3).

Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 3 se 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
130(3).
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Obrazložitev

To zagotavlja skladnost s predlogi sprememb, ki predlagajo črtanje odstavkov 2, 3 in 4.

Predlog spremembe 31
Člen 6 b (novo) 

Člen 6b

Evropska oznaka kakovosti

Komisija do .... * predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo in, če je 
primerno, zakonodajni predlog o 
oblikovanju evropske oznake kakovosti, 
namenjene določitvi in oglaševanju 
izdelkov, ki so bili na kateri koli stopnji 
proizvodnega procesa izdelani v skladu z 
zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.
______________
* Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Oznake, natisnjene na izdelkih, bi omogočile določitev in oglaševanje tistih izdelkov, ki so bili 
v proizvodnem postopku in so v skladu z zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.

Predlog spremembe 32
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 1

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. Zbiranje 
podatkov je obvezno za podatke, ki izvirajo 
iz preskusov na vretenčarjih, in za vse 
preskuse, ki so potrebni za namene 
registracije.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe utemeljuje potreba po poenostavitvi postopka registracije, zlasti tako, 
da se zmanjšajo in racionalizirajo stroški MSP in poskuša zagotoviti dostop MSP in njihovih 
združenj do konzorcijev, tudi zaradi preprečevanja zlorabe vodilnih položajev.

Predlog spremembe 33
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 samo sorazmerno 
pristojbino za registracijo na podlagi meril, 
ki jih je določila Agencija.

Obrazložitev

Agencija mora določiti merila za sorazmernost registracijske pristojbine, tudi da olajša stvari 
MSP, ki močno občutijo vpliv nove zakonodaje, višina registracijske pristojbine mora prav 
tako temeljiti na velikosti prijaviteljev in izdelanih/uvoženih količinah.

Predlog spremembe 34
Člen 17, odstavek 2

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

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

Pristojbina, ki se plača, je sorazmerna in 
temelji na merilih, ki jih določi Agencija in 
ki upoštevajo tudi proizvedene ali uvožene 
količine.

Obrazložitev

Za poenostavitev stvari za MSP mora Agencija pri določitvi višine registracijske pristojbine 
upoštevati tudi velikost prijaviteljev in proizvedene/uvožene količine registracijskega 
zavezanca.

Predlog spremembe 35
Člen 21, odstavek 1, točka (a)

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot kancerogene, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje v skupino 1 ali 2 in so bile 

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

izpolnjujejo merila za dovoljenje iz člena 
54(d), (e) in (f) in so bile vsaj enkrat po 
začetku veljavnosti te uredbe v Skupnosti 
proizvedene ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika;

Obrazložitev

Prvi rok za registracijo snovi v postopnem uvajanju, kot je predlagan po REACH-u, velja za 
kemikalije, izdelane v količinah nad 1000 ton in za snovi CMR v kategoriji 1 in 2. Ta prva 
faza mora vključevati tudi snovi, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali zelo 
obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB), ker so te snovi izjemno nevarne (prenesejo se na 
razvijajoči se zarodek in lahko imajo škodljive učinke na zdravje). Ker se daje snovem, ki so 
PBT ali vPvB, prednost pri dovoljenju (glej člen 55(3)), morajo biti tudi čim prej vključene v 
REACH, da se zagotovi skladnost z dovoljenjem.

Predlog spremembe 36
Člen 31 a (novo)

Člen 31a
Dolžnost posredovanja podatkov 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, posredujejo 
seznam podatkov o varnosti vsem 
prejemnikom tega izdelka ali njegovih 
derivatov. Javnost ni prejemnik.

Javnost ima pravico, da od proizvajalca 
ali uvoznika zahteva podatke o snoveh, 
prisotnih v izdelku, ki ga ta proizvajalec 
ali uvoznik proizvaja ali uvaža. 
Proizvajalec ali uvoznik odgovori v 15 
delovnih dneh.

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.
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Predlog spremembe 37
Člen 53, odstavek 2 a (novo)

(2a) Uvoz in dajanje na trg izdelkov, ki 
vsebujejo snov, omenjeno v Prilogi XIII, se 
šteje kot uporaba te snovi.

Obrazložitev

Predlog REACH ne opredeljuje natančno določb za uvožene izdelke, ki vsebujejo snovi, za 
katere je potrebna izdaja dovoljenja. Uvozniki izdelkov morajo izpolnjevati enake obveznosti 
kot drugi proizvajalci EU, da bi učinkovito zaščitili zdravje ljudi, zlasti žensk in njihovih 
družin. Če tega ne bi mogli popraviti, bi se pojavila resna nevarnost za zaščito zdravja in 
okolja ter za konkurenčnost nekaterih industrijskih sektorjev.

Predlog spremembe 38
Člen 55, odstavek 1, točka (e)

(e) uporabe ali skupine uporab, ki so izvzete 
iz zahteve za pridobitev dovoljenja, če 
obstajajo, in pogoje za takšne izjeme, če 
obstajajo.

črtano

Obrazložitev

Pri zagotavljanju izvajanja načela zamenjave v celoti ne sme biti nobenih izjem.

Predlog spremembe 39
Člen 55, odstavek 2

Uporabe ali skupine uporab so lahko 
izvzete iz zahteve za pridobitev dovoljenja. 
Pri določitvi takšnih izjem se upošteva zlasti 
naslednje:
(a) veljavna posebna zakonodaja 
Skupnosti, ki določa za uporabo snovi v 
zvezi z varovanjem zdravja ali okolja 
minimalne zahteve, kot so omejitve 
poklicne izpostavljenosti, emisijske omejitve 
itd.;
(b) veljavne zakonske obveznosti za 
sprejetje ustreznih tehničnih in 

črtano
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upravljavskih ukrepov, da se pri uporabi 
snovi zagotovi skladnost z vsemi ustreznimi 
zdravstvenimi, varnostnimi in okoljskimi 
standardi.
Za izjeme se lahko določijo pogoji.

Obrazložitev

Pri zagotavljanju izvajanja načela zamenjave v celoti ne sme biti nobenih izjem.

Predlog spremembe 40
Člen 55, odstavek 4, točka (b)

(b) uporabah, ki jih je treba izvzeti iz 
zahteve za pridobitev 

črtano

Obrazložitev

Pri zagotavljanju izvajanja načela zamenjave v celoti ne sme biti nobenih izjem.

Predlog spremembe 41
Člen 57, odstavek 2

Dovoljenje se izda, če je nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, ki izhaja iz uporabe 
snovi zaradi njenih notranjih lastnosti iz 
Priloge XIII, pod ustreznim nadzorom v 
skladu z oddelkom 6 Priloge I, kar vlagatelj 
dokumentira s poročilom o kemijski 
varnosti.
Komisija ne upošteva:
(a) nevarnosti, ki jih pomenijo za zdravje 
ljudi in okolje emisije snovi iz naprav, za 
katere je bilo izdano dovoljenje v skladu z 
Direktivo Sveta 96/61/EGS ;
(b) nevarnosti za vodno okolje in prek 
njega, ki jih pomenijo izpusti snovi iz 
točkovnih virov, za katere veljata zahteva za 
predhodno ureditev iz člena 11(3) in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2000/60/ES; 
(c) nevarnosti za zdravje ljudi, ki izhajajo iz 

črtano
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uporabe snovi v medicinskem pripomočku 
in jih urejata direktivi Sveta 90/385/EGS in 
93/42/EGS ali Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta 98/79/ES.

Obrazložitev

Zahteva za dovoljenje lahko zagotovi visoko stopnjo potrebne zaščite le, če nadomesti snovi, 
ki zbujajo veliko skrb, z ustreznimi nadomestnimi snovmi ali tehnologijami, kjer je to mogoče. 
Nadomestni cilj „ustreznega obvladovanja“ tveganj dopušča nadaljnjo uporabo in odobritev 
snovi, ki vzbujajo veliko skrb, čeprav obstajajo varnejša nadomestila. To v veliki meri ogroža 
učinkovitost sistema REACH glede zdravja in varovanja okolja. 

Uredba z mejnimi vrednostmi izpustov ni ustrezno sredstvo za obravnavanje kemikalij, ki 
zbujajo veliko skrb. in ne more zagotoviti visoke stopnje zaščite.

Predlog spremembe 42
Člen 57, odstavek 3, uvodni del

Če se dovoljenje ne more izdati v skladu z 
odstavkom 2, se lahko izda, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi prevladajo nad 
nevarnostjo za zdravje ljudi ali okolje, ki 
izhaja iz uporabe snovi, ter če niso na voljo 
ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije. 
Odločitev se sprejme po preučitvi vseh 
naslednjih dejavnikov:

Dovoljenje se izda, če se dokaže, da 
socialno-ekonomske koristi prevladajo nad 
nevarnostjo za zdravje ljudi, vključno z 
zdravjem delavcev in ranljivih prebivalcev, 
ali okolje, ki izhaja iz uporabe snovi, ter če 
niso na voljo ustrezne nadomestne snovi ali 
tehnologije ter če so zagotovljeni ukrepi za 
zmanjšanje izpostavljenosti in odvajanja, 
emisij in uhajanja v okolje. Odločitev se 
sprejme po preučitvi vseh naslednjih 
dejavnikov:

Obrazložitev

Povezano s črtanjem člena 57(2). Ko postane jasno, da se pri dovoljenjih vedno upošteva 
socialno-ekonomsko obrazložitev in razpoložljivost varnejših nadomestnih snovi, lahko 
izdajanje takšnih dovoljenj postane obvezno. Dovoljenje se lahko izda le, ko ni na voljo 
varnejših nadomestnih snovi, ko obstaja družbena potreba po uporabi snovi in ko so 
zagotovljeni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti in uhajanja v okolje. V obravnavo tveganj 
je treba vključiti tveganje, ki so mu izpostavljeni delavci in ranljive skupine prebivalstva.

Predlog spremembe 43
Člen 57, odstavek 6

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

Za dovoljenja veljajo roki za preverjanje in
zahteve za načrt nadomestitve in zanje 
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spremljanjem. Veljavnost dovoljenj, izdanih 
v skladu z odstavkom 3, je ponavadi 
časovno omejena. 

lahko veljajo drugi pogoji, vključno z 
zahtevami po spremljanju. Veljavnost 
dovoljenj je časovno omejena na največ 5 
let. 

Obrazložitev

Vsa dovoljenja morajo biti časovno omejena, ker redno preverjanje omogoča (in spodbuja) 
prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih podatkov o nevarnostih, 
izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih snovi). To je v 
skladu z veljavno zakonodajo o biocidih in pesticidih. Brez rednih rokov za preverjanje bo 
ustvarjalni zagon za uvajanje novosti v zvezi z varnejšimi nadomestnimi snovmi upadel. Načrt 
nadomestitve mora biti del vsakega dovoljenja.

Predlog spremembe 44
Člen 57, odstavek 7

V dovoljenju morajo biti navedeni naslednji 
podatki:
(a) oseba(e), kateri(m) se izdaja dovoljenje;

(b) podatki o snovi;
(c) uporaba(e), za katero(e) se izdaja 
dovoljenje 

V dovoljenju morajo biti navedeni naslednji 
podatki:
(a) oseba(e), kateri(m) se izdaja dovoljenje;

(b) podatki o snovi;
(c) uporaba(e), za katero(e) se izdaja 
dovoljenje;

(ca) časovno obdobje, za katero je bilo
izdano dovoljenje;

(d) pogoji, pod katerimi se izda dovoljenje; (d) pogoji, pod katerimi je bilo izdano 
dovoljenje;

(e) roki za preverjanje; (e) roki za preverjanje;

(f) način spremljanja. (f) način spremljanja.

(g) načrt nadomestitve.

Obrazložitev

Vsa dovoljenja morajo biti časovno omejena, ker redno preverjanje omogoča (in spodbuja) 
prilagoditev na tehnični napredek (npr. obravnavanje novih podatkov o nevarnostih, 
izpostavljenosti, socialno-ekonomskih koristih in razpoložljivosti nadomestnih snovi). Brez 
rednih rokov za preverjanje bo ustvarjalni zagon za uvajanje novosti v zvezi z varnejšimi 
nadomestnimi snovmi upadel. Načrt nadomestitve mora biti del vsakega dovoljenja.

Predlog spremembe 45
Člen 58, odstavek 1

Dovoljenja, izdana v skladu s členom 57(3), Dovoljenja, izdana v skladu s členom 57(3), 
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katerih veljavnost je časovno omejena,
veljajo, dokler se Komisija ne odloči, da je 
treba predložiti novo vlogo, če imetnik 
dovoljenja novo vlogo predloži vsaj 18 
mesecev pred potekom roka. Namesto 
ponovne predložitve vseh sestavnih delov 
prvotne vloge za trenutno veljavno 
dovoljenje lahko vlagatelj predloži samo 
številko trenutno veljavnega dovoljenja, ob 
upoštevanju drugega, tretjega in četrtega 
pododstavka. Če ne more dokazati, da je 
nevarnost pod ustreznim nadzorom,
predloži zadnjemu stanju prilagojeno 
socialno-ekonomsko analizo, analizo 
nadomestnih možnosti in načrt nadomestitve 
iz prvotne vloge. 

katerih veljavnost je časovno omejena, 
veljajo, dokler se Komisija ne odloči, da je 
treba predložiti novo vlogo, če imetnik 
dovoljenja novo vlogo predloži vsaj 18 
mesecev pred potekom roka. Namesto 
ponovne predložitve vseh sestavnih delov 
prvotne vloge za trenutno veljavno 
dovoljenje lahko vlagatelj predloži samo 
številko trenutno veljavnega dovoljenja, ob 
upoštevanju drugega, tretjega in četrtega 
pododstavka. Vlagatelj predloži zadnjemu 
stanju prilagojeno socialno-ekonomsko 
analizo, analizo nadomestnih možnosti in 
načrt nadomestitve iz prvotne vloge. 

Če potem lahko dokaže, da je nevarnost 
pod ustreznim nadzorom, predloži 
zadnjemu stanju prilagojeno poročilo o 
kemijski varnosti.

Obrazložitev

Za dosego doslednosti, da bi bila dovoljenja časovno omejena, in za izvajanje načela 
nadomestitve.

Predlog spremembe 46
Člen 58, odstavek 3, pododstavek 2

Pri veliki in neposredni nevarnosti za 
zdravje ljudi ali okolje lahko Komisija 
dovoljenje ob upoštevanju sorazmernosti 
začasno prekliče, dokler traja preverjanje.

Pri veliki nevarnosti za zdravje ljudi ali 
okolje lahko Komisija dovoljenje ob 
upoštevanju sorazmernosti začasno prekliče, 
dokler traja preverjanje.

Obrazložitev

Ni meril za določanje velike in neposredne nevarnosti, zato je ustrezno, da Komisija odloči na 
podlagi meril, ki so sorazmerna z dejanskimi okoliščinami, kdaj se med preverjanjem odloži, 
spremeni ali prekliče dovoljenje.

Predlog spremembe 47
Člen 59, odstavek 4

4. Vloga za izdajo dovoljenja mora 4. Vloga za izdajo dovoljenja mora 
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vsebovati naslednje informacije: vsebovati naslednje informacije:

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

(a) vrsto snovi, kot je navedeno v oddelku 2 
priloge I

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

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

(da) socialno-ekonomsko analizo, 
izvedeno v skladu s Prilogo XV;
(db) analizo nadomestnih snovi ob 
upoštevanju njihovih tveganj ter tehnične 
in gospodarske izvedljivosti nadomestitve, 
ki jo spremlja načrt nadomestitve, vključno 
z raziskavami in razvojem ter časovnim 
razporedom za predlagana dejanja 
vlagatelja.

Obrazložitev

Za dosego doslednosti s ciljem, da bi postala dovoljenja predmet socialno-ekonomske analize, 
ter da bi nadomestne snovi postale razpoložljive. Načrt nadomestitve mora biti del vsakega
dovoljenja. Vloga za dovoljenje mora izrecno vsebovati ukrepe za obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe 48
Člen 59, odstavek 5

Vloga lahko vključuje:

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

(b) analizo nadomestnih možnosti, ob 
upoštevanju njihovih nevarnosti ter 

črtano
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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

Povezano s predlogom spremembe člena 59(4), s katerimi postanejo te določbe obvezne.

Predlog spremembe 49
Člen 59, odstavek 6

Vloga ne vključuje:
(a) nevarnosti, ki jih pomenijo za zdravje 
ljudi in okolje emisije snovi iz naprave, za 
katero je bilo dovoljenje izdano v skladu z 
Direktivo Sveta 96/61/ES;
(b) nevarnosti za vodno okolje in prek 
njega, ki jih pomenijo izpusti snovi iz
točkovnih virov, za katere veljata zahteva za 
predhodno ureditev iz člena 11(3) in 
zakonodaja, sprejeta v skladu s členom 16 
Direktive 2000/60/ES;
(c) nevarnosti za zdravje ljudi, ki 
izhajajo iz uporabe snovi v medicinskem 
pripomočku, ki jih urejajo direktive 
90/385/EGS, 93/42/EGS ali 98/79/ES.

črtano

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati številne uporabe zadevnih kemikalij in zlasti zajeti tiste dele 
zakonodaje, ki ne preučujejo okoljskih vplivov snovi, ob tem pa vključiti tudi druge mogoče 
vire izpustov in izpostavljenosti. Uredba z mejnimi vrednostmi izpustov ni ustrezno sredstvo 
za obravnavanje skrb vzbujajočih kemikalij in ne more zagotoviti visoke stopnje zaščite za 
zdravje in okolje, zlasti snovi, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ter zelo 
obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB). Pomembno je, da vloge za dovoljenja v celoti 
obravnavajo tveganja za zdravje ljudi in okolje, tudi kjer obstajajo omejitve izpustov.

Predlog spremembe 50
Člen 62
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Obveznost imetnikov dovoljenj Obveznosti v zvezi z informacijami za 
uporabo snovi, za katere je potrebno 
dovoljenje 

Imetniki dovoljenja vključijo številko 
dovoljenja v oznako, preden dajo snov v 
promet za dovoljeno uporabo.

Imetniki dovoljenja vključijo številko 
dovoljenja v oznako, preden dajo snov v 
promet za dovoljeno uporabo 

Označijo se vse snovi, katerih uporaba je 
dovoljena, ter vsi pripravki in izdelki, ki 
vsebujejo snovi, katerih uporaba v teh 
pripravkih in izdelkih je dovoljena. 
Označba vključuje:
(a) ime snovi,
(b) razvrstitev snovi in ustrezen simbol ter 
oznako za nevarnost, kot je določeno v 
Direktivi 67/548/EGS,
(c) dejstvo, da je za snov potrebno 
dovoljenje,
(d) uporabo, za katero je bila snov 
dovoljena. 

Obrazložitev

Predlagane obveznosti imetnikov dovoljenja niso dovolj za dvig potrebne ozaveščenosti. 
Ključnega pomena je, da lahko številni uporabniki kemikalij v proizvodni in dobavni verigi, 
javnost ter sektor za ravnanje z odpadki dobijo podatke o uporabi kemikalij, ki vzbujajo skrb 
in za katere je potrebno dovoljenje.

Predlog spremembe 51
Člen 65, točka 1

Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 
nevarnost za zdravje ljudi ali okolje, ki jo je 
treba obravnavati v celi Skupnosti, se 
Priloga XVI spremeni v skladu s postopkom 
iz člena 130(3), tako da se sprejmejo nove 
omejitve ali spremenijo veljavne omejitve iz 
Priloge XVI za proizvodnjo, uporabo ali 
dajanje v promet snovi kot take, v pripravkih 
ali izdelkih v skladu s postopkom iz členov 
66 do 70.

Če iz proizvodnje snovi, njene uporabe ali 
dajanja v promet izhaja nesprejemljiva 
nevarnost za zdravje ljudi, vključno z 
ranljivimi skupinami prebivalstva, ali 
okolje, ki jo je treba obravnavati v celi 
Skupnosti, se Priloga XVI spremeni v skladu 
s postopkom iz člena 130(3), tako da se 
sprejmejo nove omejitve ali spremenijo 
veljavne omejitve iz Priloge XVI za 
proizvodnjo, uporabo ali dajanje v promet 
snovi kot take, v pripravkih ali izdelkih v 
skladu s postopkom iz členov 66 do 70.
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Obrazložitev

V sprejetje omejitev iz REACH-a mora biti izrecno vključena obravnava tveganja za ranljive 
skupine prebivalstva.

Predlog spremembe 52
Člen 70, odstavek 3 (novo)

3. Če snov že ureja Priloga XVI in če so 
izpolnjeni pogoji iz člena 65, Komisija 
pripravi osnutek predloga spremembe 
Priloge XVI v 3 mesecih po prejetju mnenja 
Odbora za socialno-ekonomsko analizo ali 
po preteku roka, ki je določen po členu 68, 
če ta odbor ne oblikuje mnenja, kar nastopi 
prej. 

Kadar osnutek predloga spremembe ni v 
skladu z mnenji Agencije, Komisija priloži 
podrobno obrazložitev razlogov za 
neskladja. 

Če snovi še ne ureja Priloga XVI, Komisija 
namesto tega v določenem časovnem okviru 
predloži predlog za spremembo Priloge XVI 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

V veljavni Direktivi 76/769/EGS imata Evropski parlament in Svet vlogo pri sprejemanju 
odločitev o nekaterih omejitvah v zvezi s kemikalijami, kot so prepoved uporabe ftalatov v 
nekaterih igračah. Namen tega predloga sprememb je ohraniti ta postopek in ne še bolj 
povečati vlogo Komisije.

Predlog spremembe 53
Člen 72, odstavek 1, točka (c)

(c) Odbor za oceno tveganja, ki je 
odgovoren za pripravo mnenja Agencije o 
vlogah za izdajo dovoljenja, predlogih za 
omejitve ter o vseh drugih vprašanjih, ki 
izhajajo iz uporabe pričujoče uredbe in so 
povezane z zdravjem ljudi ali okoljem;

(c) Odbor za oceno tveganja in nadomestnih 
snovi, ki je odgovoren za pripravo mnenja 
Agencije o vlogah za izdajo dovoljenja, 
predlogih za omejitve, ocenah 
razpoložljivosti nadomestnih snovi ter o 
vseh drugih vprašanjih, ki izhajajo iz 
uporabe pričujoče uredbe in so povezane z 
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zdravjem ljudi ali okoljem;

Obrazložitev

Horizontalna sprememba – če se spremenita ime in namen odbora, je treba to spremeniti po 
vsem besedilu. Ta sprememba krepi namero, da se pri odločanju v skladu z določbami o 
dovoljenju vedno upošteva razpoložljivost varnejših nadomestnih snovi.

Predlog spremembe 54
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 sestavljajo štirje 
predstavniki, ki jih imenuje Komisija, in 
deset članov, ki jih imenuje Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
štirje od njih so izbrani enakovredno na 
podlagi izkušenj v združenjih, ki 
predstavljajo potrošnike, ranljive skupine
prebivalstva, industrijo in MSP.

Obrazložitev

Sestavo upravnega odbora je treba previdno uravnotežiti. Treba je zagotoviti vključenost vseh 
ustanov, vključno s posvetovanjem z Evropskim parlamentom, nedvomno morajo biti tudi 
člani, ki so izbrani na podlagi enakosti izmed organizacij potrošnikov, predstavnikov 
interesov ranljivih skupin prebivalstva, industrije (velikoserijske industrije) in MSP: z drugimi 
besedami, predstavniki vseh ustanov, na katere vpliva zakonodaja. Sklicevanje na ranljive 
skupine prebivalstva izhaja iz predlogov sprememb Hiltrud Breyer in določa skupine, ki so 
posebej izpostavljene, kot so dojenčki, majhni otroci, nosečnice, doječe matere in starejše 
osebe. 

Predlog spremembe 55
Člen 115, odstavek 1

Dostop do nezaupnih informacij, 
predloženih v skladu s to uredbo, se odobri 
za dokumente, ki jih hrani Agencija, v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta (ES) št. 1049/2001. Na zahtevo da 
Agencija takšne informacije na razpolago v 
skladu s členom 73(2)(d).

Dostop do informacij, ki niso navedene v 
členu 116, predloženih v skladu s to uredbo, 
se odobri za dokumente, ki jih hrani 
Agencija, v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001. Na 
zahtevo da Agencija takšne informacije prek 
svetovnega spleta na razpolago javnosti v 
skladu s členom 73(2)(d).
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Obrazložitev

Treba je pojasniti, da je le člen 115 primeren za „sivo območje“ informacij, tistih, ki niso 
izrecno navedene v členu 116 (vedno nezaupne ali vedno zaupne). Ko je dostop dovoljen, je 
treba omogočiti javen dostop tako kot za informacije, ki so vedno nezaupne.

Predlog spremembe 56
Člen 122, pododstavek 1 a (novo)

Države članice Agenciji dajo dovoljenje, da 
uvede nadzore in dejavnosti ter določi 
smernice za usklajevanje sistema nadzorov 
in poveča njegovo učinkovitost.

Obrazložitev

Upravljanje sistema REACH je odvisno od usklajenega izvajanja njegovih določb na 
celotnem področju skupnega trga in od učinkovitega sistema nadzorov. Zato mora biti 
Agencija pristojna, da države članice pozove k izvajanju nadzorov ali drugih dejavnosti. 

Predlog spremembe 57
Člen 123, odstavek 1

1. Države članice predvidijo kazenske 
določbe, ki se uporabljajo za kršitve določb 
iz pričujoče uredbe, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo 
izvajanje. Predvidene sankcije morajo biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice najpozneje v 18 mesecih po 
začetku veljavnosti te uredbe o teh določbah 
obvestijo Komisijo, takoj pa jo obvestijo o 
vseh njihovih naknadnih spremembah.

1. Države članice na podlagi vrste smernic, 
ki jih je določila Agencija, predvidijo 
kazenske določbe, ki se uporabljajo za 
kršitve določb iz pričujoče uredbe, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo njihovo izvajanje. Predpisane 
kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Države članice najpozneje v 18 
mesecih po začetku veljavnosti te uredbe o 
teh določbah obvestijo Komisijo in 
Agencijo, takoj pa ju obvestijo o vseh 
njihovih naknadnih spremembah. 

Obrazložitev

Prepustitev kazenskega sistema v presojo državam članicam bi vodila do številnih različnih 
kazenskih sistemov v EU. Le usklajeni kazenski sistemi in njihovo izvajanje bo pomagalo 
doseči cilje REACH in zagotoviti učinkovitost kazni.
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Predlog spremembe 58
Priloga I, točka 0.5, odstavek 4

Če po izvedenih korakih 1 do 4 proizvajalec 
ali uvoznik sklepa, da snov ali pripravek 
izpolnjuje merila za uvrstitev med nevarne v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS ali Direktivo 
1999/45/ES, ali se oceni, da gre za snov PBT 
ali vPvB, ocenjevanje kemijske varnosti 
vključuje tudi naslednje korake:

Če po izvedenih korakih 1 do 4 proizvajalec 
ali uvoznik sklepa, da snov ali pripravek 
izpolnjuje merila za uvrstitev med nevarne v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS ali Direktivo 
1999/45/ES, ali se oceni, da gre za snov PBT 
ali vPvB ali obstajajo drugi utemeljeni 
razlogi za skrb,ocenjevanje kemijske 
varnosti vključuje tudi naslednje korake:

Obrazložitev

Samodejna odprava ocene izpostavljenosti in opisa tveganja za snovi, ki niso razvrščene kot 
nevarne ali niso PBT/vPvB, ni sprejemljiva. Na primer, izpostavljenost velikim količinam 
snovi, ki se uporabljajo lokalno v večjih količinah, lahko povzroči vplive na lokalno okolje, 
čeprav snov ne izpolnjuje zahtev za okoljevarstveno klasifikacijo.

Predlog spremembe 59
Priloga I, točka 1.4.1

1.4.1. Na podlagi rezultatov korakov od 1 do 
3 se za snov določi(-jo) izpeljana(-e) raven(-
ni) brez opaznega učinka, ki odraža(-jo) 
verjeten(-ne) način(-e) dajanja, verjetno 
trajanje in pogostnost izpostavljenosti. Če to 
opravičuje(-jo) scenarij(-i) izpostavljenosti, 
lahko zadošča enoten . Vendar bi ob 
upoštevanju razpoložljivih podatkov in 
scenarija(-ev) izpostavljenosti v oddelku 5 
poročila o kemijski varnosti morda bilo treba 
opredeliti različne za vsako ustrezno 
populacijo (npr. delavce, potrošnike in ljudi, 
ki bi lahko bili izpostavljeni posredno prek 
okolja) in po možnosti za določene skupine 
populacije (npr. otroke, nosečnice) ter za 
različne načine izpostavljenosti. Poda se 
popolna utemeljenost, ki med drugim določa 
izbiro uporabljenih podatkov, način 
izpostavljenosti (oralno, dermalno, 
vdihavanje) ter trajanje in pogostnost 
izpostavljenosti snovi, za katero velja . Če je 
možnost pojava več kakor enega načina 
izpostavljenosti, se  določi za vsak način 

1.4.1. Na podlagi rezultatov korakov od 1 do 
3 se za snov določi(-jo) izpeljana(-e) raven(-
ni) brez opaznega učinka, ki odraža(-jo) 
verjeten(-ne) način(-e) dajanja, verjetno 
trajanje in pogostnost izpostavljenosti. Če to 
opravičuje(-jo) scenarij(-i) izpostavljenosti, 
lahko zadošča enoten . Vendar bi ob 
upoštevanju razpoložljivih podatkov in 
scenarija(-ev) izpostavljenosti v oddelku 5 
poročila o kemijski varnosti morda bilo treba 
opredeliti različne  za vsako ustrezno 
populacijo (npr. delavce, potrošnike in ljudi, 
ki bi lahko bili izpostavljeni posredno prek 
okolja) in za ranljive skupine prebivalstva
ter za različne načine izpostavljenosti. Poda 
se popolna utemeljenost, ki med drugim 
določa izbiro uporabljenih podatkov, način 
izpostavljenosti (oralno, dermalno, 
vdihavanje) ter trajanje in pogostnost
izpostavljenosti snovi, za katero velja . Če je 
možnost pojava več kakor enega načina 
izpostavljenosti, se določi za vsak način 
izpostavljenosti ter za izpostavljenost iz vseh 
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izpostavljenosti ter za izpostavljenost iz vseh 
načinov skupaj. Med določanjem se med 
drugim upoštevajo naslednji dejavniki:

načinov skupaj. Med določanjem  se med 
drugim upoštevajo naslednji dejavniki:

(i) negotovost, ki, med drugimi dejavniki, 
izhaja iz variabilnosti v eksperimentalnih 
podatkih in iz sprememb znotraj vrst in 
med njimi; 

(i) negotovost, ki, med drugimi dejavniki, 
izhaja iz variabilnosti v eksperimentalnih 
podatkih in iz sprememb znotraj vrst in 
med njimi;

(ii) vrsta in resnost učinkov (ii) vrsta in resnost učinkov 

(iii) človeška populacija, za katero veljajo 
kvantitativni in/ali kvalitativni podatki o 
izpostavljenosti.

(iii) človeška populacija, za katero veljajo 
kvantitativni in/ali kvalitativni podatki o 
izpostavljenosti;

(iv) posebna občutljivost ranljivega 
prebivalstva;
(v) kateri koli znak neobičajnih vplivov, 
zlasti kjer način dejavnosti ostaja neznan 
ali nezadostno razvrščen; 
(vi) možno istočasno izpostavljanje tudi 
drugim kemikalijam;

Obrazložitev

Evropski parlament je menil, da je „zaščita zdravja otrok pred boleznimi, povezanimi z 
okoljem, nujna naložba za zagotovitev ustreznega človeškega in gospodarskega razvoja“ 
(Paulsenovo poročilo o evropski strategiji za okolje in zdravje) in zahteval posebne omejitve 
za kemikalije za skupine prebivalstva z visoko stopnjo tveganja (Riesovo poročilo o akcijskem 
načrtu o evropskem okolju in zdravju). REACH mora vedno upoštevati ranljivo prebivalstvo.

Predlog spremembe 60
Priloga V, točka 7.1.1. (a) (novo) 

STOLPEC 1
7.1.a Razgradnja
7.1a.1. Biotska
7.1a.1.1. Hitra biorazgradljivost

STOLPEC 2
7.1a. Simulacijske raziskave (Priloga VII, 
od 7.2.1.2 do 7.2.1.4.) predlaga 
registracijski zavezanec ali jih lahko 
zahteva pristojni organ iz ocenjujoče države 
članice v skladu s členom 39, 40 ali 44, če 
ocena kemijske varnosti glede na Prilogo I 
kaže, da je potrebna nadaljnja raziskava 
razgradljivosti snovi. Izbira 
ustreznega/ustreznih preskusa/preskusov je 
odvisna od rezultatov ocene varnosti.
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7.1a.1.1. Raziskave ni treba izvesti, če je 
snov anorganska.

Obrazložitev

Ponovna uvedba preskusa biorazgradljivosti za snovi med 1 in 10 tonami na leto v skladu s 
tem, kar je Komisija predvidela v osnutku predloga. Če se ta preskus ponovno ne uvede, se 
ključna zelo skrb vzbujajoča lastnost ne bo ocenjevala za dve tretjini snovi po REACH. 
Besedilo je vzeto neposredno iz Priloge VI. Če se ta predlog spremembe sprejme, je treba 
črtati ustrezen del v Prilogi VI.
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