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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog SEARCH je pomemben korak k oblikovanju bolj zdrave in okolju prijazne družbe v 
Evropi in hkrati k zagotovitvi konkurenčnosti kemične industrije in izboljšanju konkurenčnih 
pogojev za kemikalije na notranjem trgu.

SEARCH daje priložnost za okolju bolj prijazen tehnološki razvoj. Trg za okoljsko tehnologijo 
danes narašča od 5 do 20 odstotkov na leto. SEARCH bo izboljšala znanje o vseh snoveh in 
omogočila razvoj nove tehnologije na različnih področjih, novih snovi in podjetij. Pri tem je 
SEARCH pomemben za dosego ciljev programa lizbonske strategije.

Vendar pa mora industrija vseskozi izboljševati svojo učinkovitost, ne le na mednarodnem 
trgu. Učinkovit regulativni okvir je eden izmed številnih dejavnikov, ki vplivajo na konkuren
čnost industrije in odločitev družb o tem, kako se bodo razvijale. Poenostavitev z združitvijo 
številnih direktiv v eno samo in obstoječi predpisi Skupnosti o kemikalijah so v korist industrije 
in potrošnikov.

Za poenostavitev in okrepitev predloga ter večjo uporabnost in zmanjšanje stroškov MSP vaša 
pripravljavka predlaga naslednje:

Področje uporabe 

Področje uporabe je treba zaradi boljše uporabnosti ožje opredeliti:
Izjema so reciklirani materiali, ki so nujno potrebni za trajnostni razvoj in SEARCH ne sme •
omejevati njihove uporabe.
Minerale, rude in druge kemično nemodificirane snovi, ki se pojavljajo v naravi, je treba •
izvzeti, če se jih ne da uvrstiti kot CMR. Rude in koncentrate se prevaža v razsutem tovoru 
v pooblaščene objekte, ki so že v skladu s predpisi Skupnosti in tako ne ogrožajo člove
škega zdravja ali okolja. 
Celulozo, ki se uporablja pri izdelavi papirja, je treba izvzeti, saj dragi preskusi in •
registracija takih neškodljivih materialov ne predstavljajo dodane vrednosti.

Dolžnost skrbnega ravnanja in informiranja v dobavni verigi

Zelo pomemben vidik SEARCHA je razširjanje informacij skozi celotno dobavno verigo, zato 
da lahko družbe kar najbolje ukrepajo in zaščitijo človeško zdravje in okolje.

Okrepiti je treba pravico uporabnikov in potrošnikov na nižjih stopnjah do ustreznih informacij 
o kemikalijah. Vaša pripravljavka osnutka zato predlaga uvedbo splošnega načela „dolžnosti 
skrbnega ravnanja“ v SEARCH. Poleg tega bi morali imeti potrošniki vedno pravico vedeti, 
kakšne nevarne kemikalije vsebujejo izdelki.

Registracija

Zahteve za odobritev registracije je treba poenostaviti in hkrati povečati stopnjo varstva okolja.
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Za družbe, ki so že registrirale snov za nekatere rabe, je treba poenostaviti postopek •
registracije več uporab te iste snovi.
Obseg zahtevanih podatkov mora temeljiti na povprečju proizvodnje zadnjih treh let in ne •
tekočega koledarskega leta. Tako bo lahko sistem upošteval nihanja v obsegu proizvodnje.
Treba je omejiti obvezne zahteve glede informacij za raziskavo in razvoj, ki sta usmerjena v •
izdelke in procese (PPORD). Med trajanjem programa PPORD ne bo potrebna izmenjava 
informacij v dobavni verigi.
Podatki o akutni toksičnosti, biorazgradljivosti in inhibiciji rasti alg morajo biti obvezni za •
vse snovi.

Snovi v izdelkih

Člen 6 obsega registracijo snovi, ki so namerno in/ali nenamerno sproščene iz izdelkov. Ker 
določbe iz člena 6 obsegajo tudi uvožene izdelke, trenutno poimenovanje močno vpliva na 
trgovanje in skoraj vsi poslovni partnerji so izrazili zaskrbljenost zaradi takšnega 
poimenovanja. Kar zadeva ozaveščenost glede sprostitve, smiselno predvidljivo uporabo in 
predvidevanje škodljivih učinkov je predlog Komisije tu resnično dvoumen. Poleg tega ni 
mehanizma, s katerim bi lahko oblasti brez predhodne najave od proizvajalca/uvoznika 
zahtevale podatke.

Zato se predlaga naslednje poenostavitve in izboljšanja:
Agencija je pooblaščena, da zahteva registracijo sproščene snovi, če obstaja dvom.•
Pogoji, pod katerimi lahko Agencija zahteva tako registracijo, morajo temeljiti na tveganju, •
zato da se zagotovi združljivost z določbami STO.
Pogoji morajo biti v skladu s pogoji v vrednotenjskem delu predloga.•
Agenciji ni treba raziskovati primerov, katerih podatki so že na voljo v Agenciji zaradi prej•
šnje registracije.

Ena snov ena registracija (ESER) in delitev stroškov 

SEARCH že zahteva izmenjavo podatkov o preskusih na živalih, kar je zelo zaželeno. 
Izmenjava podatkov o preskusih mora biti, kolikor je največ mogoče, vodilno načelo v 
SEARCH, zato je treba uvesti sistem „ena snov ena registracija“, kjer si podatke izmenjujejo 
vse družbe, ki uporabljajo enako snov. Tak sistem bo zmanjšal stroške in birokracijo ter izbolj
šal kakovost podatkov, saj bo več podatkov na voljo vsem podjetjem. Podlaga za to bi lahko 
bil naslednji model: Najprej se poskuša doseči prostovoljni sporazum, če je treba s pomočjo 
razsodišča. Če takega sporazuma ni mogoče doseči, se uporabi objektivni sistem delitve stro
škov. Tako vsi prijavniki plačajo enak delež zadevnih stroškov preskusov. Tak sistem bi bil 
pregleden in bi zaščitil interese strani z manjšo tržno močjo (večinoma MSP). 

Določanje prednosti

Za nekatere manj obsežne snovi bi stroški za SEARCH utegnili biti visoki, kar lahko povzroči 
umik snovi s trga zaradi ekonomskih in ne okoljevarstvenih razlogov.
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Ni treba posebej poudarjati, da rešitev ne leži v ublažitvi zahtev glede informacij. Vendar pa bi 
bilo treba v sistem vgraditi nekakšen mehanizem, da je mogoče specifične snovi zlahka 
identificirati.

Zato bi vaša pripravljavka osnutka pozdravila revidiran sistem za manj obsežne snovi, ki bo 
predvidel bolj ciljno zasnovane zahteve, osnovane na dejanski potrebi. Začetno obdobje za 
zbiranje podatkov, nato pa ocena Agencije dodatnih potreb podatkov, ki bi lahko bilo začetna 
točka za tak sistem.

Vloga Agencije

Agencija mora biti odgovorna za sprejemanje odločitev v vseh fazah SEARCH. Samo to bo 
zagotovilo enake pogoje in enako obravnavanje vseh prijavnikov ter skupne standarde varstva 
človekovega zdravja in okolja znotraj Skupnosti. Tehnično delo v zvezi z ocenjevanjem morajo 
še vedno opravljati pristojni nacionalni organi, kjer obstaja strokovno znanje in bo tam tudi 
ostalo, medtem ko mora usklajevanje in sprejemanje odločitev ostati izključno naloga Agencije. 
Agencija je zato odgovorna za:

zbiranje in dajanje na voljo obstoječe podatke o snoveh, zlasti iz novih držav članic, v •
katerih je nadzor nad kemikalijami doslej izvajala država;
ocenjevanje predlogov preskusov po postopku registracije;•
ocenjevanje dokumentacije in snovi;•
oblikovanje krožnega programa in podeljevanje nalog različnim organom držav članic, kjer •
se bo opravljalo dejansko delo.

Države članice bodo na postopek sprejemanja odločitev lahko vplivale prek sedeža v Odboru 
držav članic in v okviru foruma.

Mala in srednje velika podjetja (MSP)

Vaša pripravljavka osnutka meni, da je mogoče stroške za MSP zmanjšati na več možnih na
činov. Prvič, MSP bodo imele na trgih z velikim številom proizvajalcev in/ali uvoznikov koristi 
od večje izmenjave podatkov o preskusih po ESER. Drugič, MSP na trgih z majhnim številom 
proizvajalcev in/ali uvoznikov, kjer izmenjava podatkov ne zadostuje, bi se z mehanizmom za 
dajanje prednosti izognili nepotrebnih preskusih.

Države članice bi lahko tudi nudile finančno pomoč MSP v specifičnih razmerah, s čimer se 
zmanjšajo njihovi stroški registracije in preskusov. Pod sedanjo določbo „de miminis“ je za dr
žavno pomoč dovoljena podpora, ki ne presega 100.000 EUR za obdobje treh let. Poleg tega 
je, v okviru skupinskih izjem za MSP, državna pomoč za vlaganja (ki bi lahko deloma pokrila 
stroške preskusov) do neke mere dovoljena.

Če se bo izkazalo, da REACH povzroča velike težave v posameznih sektorjih in/ali regijah 
delovanja MSP (na primer tekstilna ali usnjarska industrija), obstaja možnost črpanja iz „Sklada 
za prilagajanje rasti“, ki se trenutno ustanavlja v okviru novega Strukturnega in kohezijskega 
sklada.
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1 UL C .../Še neobjavljeno v UL.

Mednarodni vidiki sistema REACH

REACH bi moral biti prvi korak na poti do globalnega sistema za preskuse, ocenjevanje in 
registracijo kemikalij. Zato mora biti REACH kar najbolje povezan z drugimi mednarodnimi 
programi, kot je „Globalni portal HPV“, v okviru katerega se objavljajo podatki o nevarnostih 
kemikalij HPVC. To bo hkrati zagotovilo združljivost s predpisi STO in ustvarilo platformo za 
industrijo, vlade in nevladne organizacije za izmenjavo podatkov.

EU mora tudi prevzeti pobude, da se sprejmejo dvostranski sporazumi s tretjimi državami o 
vzajemnem priznavanju podatkov o preskusih. Poleg tega bi bilo treba nezaupne podatke o 
snoveh, ki se zbirajo v okviru REACH izmenjavati na mednarodni ravni. Državam v razvoju 
mora EU nuditi pomoč pri oblikovanju kemijskih sistemov, prenosu znanja, in podporo pri 
uresničevanju zahtev REACH, saj trgovanje s temi državami ne sme biti omejeno zaradi 
njihove nezmožnosti.

Raziskovanje

Poleg uresničevanja zahtev REACH je treba ustanoviti izčrpen okvir za razvoj in podporo 
raziskovalnega dela o alternativah nevarnim kemikalijam. Dober primer je ameriška država 
Massachusetts, v kateri je bil v okviru zakonodaje o kemijski varnosti ustanovljen inštitut, ki 
opravlja take raziskave in ponuja ugotovitve industriji.

Treba bi bilo ustanoviti program Skupnosti ali „virtualni inštitut“ za raziskave trajnostne 
tehnologije, na primer v okviru novega javno-zasebnega partnerstva „Evropska tehnološka 
platforma za trajnostno kemijo“. V razpravo o naslednjem okvirnem programu za raziskovanje 
bo treba vključiti dodatno financiranje za to pobudo. 

Več raziskav je potrebnih tudi na področju metod nadomestnih preskusov, ki lahko zmanjšajo 
živalske poskuse in znižajo stroške preskusov. Direktiva Sveta 86/609 o varstvu živali, ki se 
uporabljajo za poskusne namene, poziva k razvoju in potrditvi nadomestnih preskusnih metod. 
Evropski center za validacijo alternativnih metod (ECVAM) je bil ustanovljen na podlagi te 
direktive. Take pobude potrebujejo večjo finančno podporo, njihovo področje uporabe pa je 
treba razširiti na osnovne raziskave.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varno 
hrano kot odgovorni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta
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Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Izboljšanje usposobljenosti v novih dr
žavah članicah ter zagotavljanje visoke 
ravni varovanja zdravja in okolja mora biti 
cilj zakonodaje EU o kemikalijah.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

(8) Za obvladovanje tveganja snovi morajo 
odgovarjati podjetja, ki te snovi proizvajajo, 
uvažajo, dajejo v promet ali uporabljajo.

(8) Za obvladovanje tveganja snovi in 
informacije o njem morajo odgovarjati 
podjetja, ki te snovi proizvajajo, uvažajo, 
dajejo v promet ali uporabljajo.
Informacije o izvajanju REACH morajo 
biti lahko dostopne, zlasti za zelo majhna 
podjetja, ki ne smejo biti nesorazmerno o
škodovana s postopki izvajanja.

Obrazložitev

Priprava na uvedbo „dolžnosti skrbnega ravnanja“ v nadaljnjih predlogih sprememb.

REACH mora zagotavljati priložnost za vključitev podjetij, vključno z zelo majhnimi podjetji, 
in ne sme biti ovira, ki jih izloči.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10

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

(10) V določbah o vrednotenju je predvideno 
spremljanje registracije s preverjanjem, ali so
registracije v skladu z zahtevo iz te uredbe, 
in s tem da se omogoči pridobivanje dodatnih 
informacij o lastnostih snovi. Agencija te
snovi (črtano) ovrednoti, če upravičeno
sumi, da so tvegane za zdravje ali okolje.

Obrazložitev

Vrednotenje snovi mora centralno opravljati Agencija.
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Predlog spremembe 4
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 koli
čino, 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 kemikalij. To odgovornost je zato treba 
zaupati predvsem podjetjem, ki te snovi 
proizvajajo ali uvažajo, vendar samo če to 
delajo v obsegu, ki presega določeno koli
čino, 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.

To vključuje dolžnost na primeren in 
pregleden način opisati, dokumentirati in 
priglasiti tveganje, ki izhaja iz proizvodnje, 
uporabe in prodaje vsake snovi. 
Proizvajalci in uporabniki na nižji stopnji 
morajo izbrati snov za proizvodnjo in 
uporabo na podlagi snovi z najmanjšim 
tveganjem, ki so na voljo.

Obrazložitev

Uvaja načelo „dolžnost skrbnega ravnanja“.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 17

(17) Za učinkovito izvedbo ocene kemijske 
varnosti snovi morajo proizvajalci in uvozniki 
snovi pridobiti informacije o teh snoveh, po 
potrebi z izvajanjem novih preskusov.

(17) Za učinkovito izvedbo ocene kemijske 
varnosti snovi morajo proizvajalci in uvozniki 
snovi pridobiti informacije o teh snoveh, pri 
čemer je treba oceno tveganja in varno 
uporabo presoditi na podlagi dejanske 
izpostavljenosti. Obstoječe informacije, ki 
jih podjetja varujejo kot zaupne podatke, je 
treba dati na voljo, preden se izvajajo novi 
preskusi, zlasti preskusi na živalih. 

Obrazložitev

Uporaba obstoječih informacij pospešuje postopek vrednotenja in preprečuje preskuse na 
živalih.
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Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 18

(18) Za izvajanje in vrednotenje ter zaradi 
preglednosti je treba informacije o teh snoveh 
ter s tem povezane informacije, vključno z 
ukrepi za obvladovanje tveganja, predložiti 
organom, razen v določenih primerih, ko bi 
bila takšna predložitev nesorazmerna.

(18) Za izvajanje in vrednotenje ter zaradi 
preglednosti je treba informacije o teh snoveh 
ter s tem povezane informacije, vključno z 
ukrepi za obvladovanje tveganja, predložiti 
Agenciji, razen v določenih primerih, ko bi 
bila takšna predložitev nesorazmerna.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 23

(23) Enemu iz skupine večkratnih 
registracijskih zavezancev je treba omogočiti, 
da lahko v skladu s pravili predloži 
informacije v imenu drugih, kar zagotavlja 
predložitev vseh zahtevanih informacij ob 
hkratni porazdelitvi stroškovne obremenitve.

(23) Enemu iz skupine večkratnih 
registracijskih zavezancev je treba omogočiti, 
da lahko v skladu s pravili predloži 
informacije v imenu drugih, kar zagotavlja 
predložitev vseh zahtevanih informacij ob 
hkratni porazdelitvi stroškovne obremenitve.
Vseeno je treba sprejeti ustrezne smernice 
za zagotovitev dostopnosti in zastopanosti 
MSP v teh konzorcijih.

Obrazložitev

Da se omogoči dostopnost takšnih konzorcijev za MSP, je treba sprejeti ustrezne ukrepe za 
zagotovitev njihove zastopanosti in zagovarjanje njihovih interesov.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 28 a (novo)

(28a) Zaradi izvedljivosti je treba odpadke 
in materiale, ki se uporabljajo kot 
sekundarne surovine ali viri energije, 
izvzeti. Ustvarjanje dodane vrednosti iz 
odpadkov in materialov, ki se uporabljajo 
kot sekundarne surovine ali viri energije v 
postopkih predelave, prispeva k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja Evropske unije.

Obrazložitev

Vključitev recikliranih materialov na področje uporabe REACH bi lahko resno oviralo 
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recikliranje in predelavo ter tako povečalo potrebo po neobnovljivih virih. Vse določbe 
REACH se morajo izogibati omejevanju recikliranja in podvajanju zakonodaje. Dovoljenja za 
poslovanje in uporabo recikliranih materialov kot sekundarnih surovin iz odpadkov že zajema 
obstoječa zakonodaja Skupnosti o odpadkih in celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 28 b (novo)

(28b) Zaradi učinkovitosti, enotnosti in 
pravičnosti sistema mora skupina tehničnih 
in znanstvenih strokovnjakov pregledati 
seznam snovi v Prilogah II in III (snovi, 
izvzete iz obveznosti registracije), da se 
sprejmejo merila za vključitev postavk v te 
priloge. Ko so merila enkrat zasnovana, se 
vsebina prilog lahko posodobi, da ustreza 
sedanjim načelom, in nove snovi, ki so v 
skladu z zahtevami prilog, se lahko vklju
čijo v te priloge.

Obrazložitev

Prilogi II in III v zvezi z izvzetji iz obveznosti registriranja snovi izhajata iz 60. in 70. let 20. 
stoletja, od takrat pa nista bili posodobljeni; zato države članice, ki so se nedavno pridružile 
EU, niso imele možnosti vplivati na njuno vsebino. Če Prilogi II in III ne bosta posodobljeni, 
bosta povzročili negotovost in zmedo v podjetjih. Posodobitev bi izboljšala uporabnost, 
enotnost in stroškovno učinkovitost predloga REACH, ne da bi ogrožala doseganje ciljev v 
zvezi z varovanjem zdravja in okolja. 

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 29 a (novo)

(29 a) Da pomagajo družbam, in še zlasti 
malim in srednje velikim podjetjem, pri 
izpolnjevanju zahtev te uredbe, morajo dr
žave članice, v sodelovanju s Komisijo, 
vzpostaviti obsežno podporno mrežo.

Obrazložitev

Veliko družb, na katere bo vplival REACH, so mala in srednje velika podjetja (MSP). 
Posebno pozornost je treba nameniti preprečevanju prevelike upravne obremenitve, ki bi jo za 
omenjena podjetja določala zakonodaja. Najboljša praktična rešitev bi lahko bila v vsaki dr
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žavi članici drugačna, odvisno od vzpostavljenega posebnega institucionalnega okvira. Dr
žave članice morajo zato biti odgovorne za vzpostavitev ustrezne mreže potrebnih ukrepov 
podpore.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 31 a (novo)

(31a) V skladu s to uredbo je Agencija 
odgovorna za registracijo in vrednotenje. V 
zvezi s tehnično pomočjo se Agencija opira 
na nacionalne organe in vedno ostaja v 
tesnem sodelovanju s temi organi.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 31 b (novo)

(31b) Agencija v skladu s Prilogo I razvije 
smernice , kako voditi skupine uporabe in 
izpostavljenosti v zahtevanih podatkih v tej 
uredbi;

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 32

(32) Da se zagotovi sprotno dopolnjevanje 
informacij, ki so na voljo organom, je treba 
uvesti obveznost, da je treba o določenih 
spremembah informacij obvestiti Agencijo.

(32) Da se zagotovi sprotno dopolnjevanje 
informacij, ki so na voljo organom, je treba 
uvesti vzajemno obveznost, da Agencija 
obvesti nacionalne organe o določenih 
spremembah, in obratno, da nacionalni
organi obvestijo Agencijo, ki nosi celotno 
odgovornost.

Obrazložitev

Izmenjava informacij bi pospešila delo nacionalnih organov in Agencije.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 33
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(33) Treba je spodbujati izmenjavo 
informacij in njihovo skupno predložitev, da 
se poveča učinkovitost te uredbe v vsej 
Skupnosti.

(33) Treba je spodbujati izmenjavo 
informacij in njihovo skupno predložitev, da 
se poveča učinkovitost te uredbe v vsej 
Skupnosti. Vseeno je treba sprejeti ustrezne 
smernice, da bodo imela MSP koristi od 
prednosti teh konzorcijskih struktur z 
zastopanostjo v njih.

Obrazložitev

Da se omogoči dostopnost takšnih konzorcijev za MSP, je treba sprejeti ustrezne smernice za 
zagotovitev njihove zastopanosti in zagovarjanje njihovih interesov.

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 33 a (novo)

(33a) Agencija razvije smernice za dolo
čanje delitve stroškov v primerih, ko se 
sodelujoče stranke ne morejo same 
sporazumeti. Te smernice morajo biti pravi
čne in pregledne in morajo odražati tako 
število sodelujočih strank kot tudi količino 
proizvodnje posamezne stranke.

Predlog spremembe 16
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

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.
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Predlog spremembe 17
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 
podatkov potrošnikom o tveganju in varni 
uporabi snovi in preparatov.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 16. 

Predlog spremembe 18
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. Uporabniki na nižji stopnji 
so prav tako odgovorni za zagotavljanje 
podatkov o tveganju in varni uporabi 
njihovih snovi in pripravkov vzdolž
dobavne verige vse do končnega 
uporabnika potrošnika.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 16. 
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Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 46 a (novo)

(46 a) Če proizvajalec snovi ali uvoznik
snovi, kot take ali v pripravku, ne 
namerava predložiti registracije za snov, o 
tem ustrezno obvesti Agencijo in svoje 
uporabnike na nižji stopnji.

Obrazložitev

Sedanje določbe REACH so uporabnikom na nižji stopnji vzbudile skrb, da iz gospodarskih 
razlogov snovi ne morejo registrirati. To bi lahko pomembno vplivalo na njihov posel. Zato bi 
morali proizvajalci in uvozniki uporabnike na nižji stopnji vnaprej opozoriti in jim omogočati, 
da igrajo dejavno vlogo pri začetku pogajanj s proizvajalci ali uvozniki za preprečitev umika 
kritičnih snovi ali iskanje ustreznih možnosti.

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 48

(48) Treba je tudi vzpostaviti zaupanje v 
splošno kakovost registracij ter zagotoviti, 
da širša javnost in vse zainteresirane strani 
v kemični industriji zaupajo, da podjetja 
izpolnjujejo določene obveznosti; v skladu s 
tem je primerno, da je ista država članica 
pooblaščena za preverjanje skladnosti 
registracij, predloženih v ta namen.

(48) Zaupanje v splošno kakovost registracij 
se lahko poveča le tako, da se Agencija v 
celoti obveže za vodenje nove politike o 
kemikalijah. Za ta namen je treba uredbo o 
kemikalijah obravnavati in upravljati 
enotno v vseh državah članicah, potrošni
ška in kemična industrija pa morata 
uveljavljati izpolnjena pravila in 
nadzorovano usklajenost. Pri ocenjevanju 
registracij v skladu s pravili morajo organi 
oblasti v državah članicah delovati v 
tesnem sodelovanju z Agencijo.

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 49
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(49) Agencijo je treba tudi pooblastiti, da 
zahteva na podlagi ovrednotenj, ki jih 
izvedejo pristojni organi držav članic, od 
proizvajalcev, uvoznikov ali uporabnikov na 
nižji stopnji dodatne informacije o snoveh, za 
katere sumi, da pomenijo nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, vključno z 
utemeljitvijo, zakaj so na notranjem trgu v 
velikih količinah. Od držav članic je treba 
zahtevati, da v ta namen načrtujejo in 
zagotavljajo vire z vzpostavitvijo tekočih na
črtov. Če je nevarnost, ki izhaja iz uporabe 
izoliranih vmesnih proizvodov na mestu, 
enakovredna nevarnosti, ki izhaja iz uporabe 
snovi, za katere je treba pridobiti dovoljenje, 
je treba tudi državam članicam omogočiti, da 
lahko zahtevajo dodatne informacije, kadar je 
to upravičeno.

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

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 62

(63) Da se državam članicam zagotovi mo
žnost, da oddajo predloge za obravnavanje 
določene nevarnosti za zdravje ljudi in 
okolje, morajo te pripraviti dokumentacijo v 
skladu s podrobno opisanimi zahtevami. V 
dokumentaciji je treba navesti utemeljitev za 
sprejetje ukrepov v celotni Skupnosti.

(63) Da se državam članicam zagotovi mo
žnost, da oddajo predloge za obravnavanje 
določenega tveganja za zdravje ljudi in 
okolje, morajo te pripraviti dokumentacijo v 
skladu s podrobno opisanimi zahtevami. V 
dokumentaciji je treba navesti utemeljitev za 
sprejetje ukrepov v celotni Skupnosti. 
Agencija za kemikalije bo v celoti 
odgovorna za ta postopek.

Predlog spremembe 23
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 mora to vključiti 
ustanovitev centra odličnosti za obveščanje 
o tveganju v Agenciji.
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Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 73

(73) Upravni odbor mora imeti potrebna 
pooblastila za določitev proračuna, pregled 
njegovega izvrševanja, določitev ustroja in 
zneska pristojbin, oblikovanje notranjih 
poslovnikov, sprejetje finančnih predpisov in 
imenovanje izvršnega direktorja.

(73) Upravni odbor mora imeti potrebna 
pooblastila za določitev proračuna, pregled 
njegovega izvrševanja, določitev ustroja in 
zneska pristojbin, oblikovanje notranjih 
poslovnikov, sprejetje finančnih predpisov in 
imenovanje izvršnega direktorja. V skladu s 
ciljem za iskanje nadomestnih preskusnih 
metod, ki vključujejo živali, je treba na 
podlagi okvirnega programa za raziskave 
zagotoviti ustrezna sredstva za razvoj 
nadomestnih metod.

Obrazložitev

Da se najdejo nadomestne preskusne metode, ki vključujejo živali, je treba v okviru sedmega 
okvirnega programa za raziskave zagotoviti ustrezna sredstva za razvoj nadomestnih metod, 
ki so lahko koristne za izpolnjevanje zahteve za informacije, določene v tej uredbi.

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 90

(90) Redna poročila držav članic in Agencije 
o uporabi te uredbe bodo nepogrešljivo 
sredstvo za spremljanje izvajanja zakonodaje 
o kemikalijah in trendov na tem področju; 
sklepi, sprejeti na podlagi ugotovitev iz poro
čil, bodo koristno in praktično sredstvo za 
preverjanje uredbe in po potrebi za 
oblikovanje predlogov za njeno spremembo.

(90) Redna poročila držav članic in Agencije 
o uporabi te uredbe bodo nepogrešljivo 
sredstvo za spremljanje izvajanja zakonodaje 
o kemikalijah in trendov na tem področju; 
sklepi, sprejeti na podlagi ugotovitev iz poro
čil, bodo koristno in praktično sredstvo za 
preverjanje Uredbe in po potrebi za 
oblikovanje predlogov za njeno spremembo.
V ta namen Komisija prevzame naknadno 
oceno učinka Uredbe po prvih petih letih 
njenega izvajanja za ocenitev, ali je Uredba 
uresničila prvotno določene cilje in ali sta 
bila zagotovljena delovanje in konkurenca 
na notranjem trgu.

Obrazložitev

Ob upoštevanju pomembnosti vzpostavitve regulativnega sistema REACH je treba ovrednotiti 
rezultate, dosežene v prvih letih izvajanja, da se preveri, če je mogoča uresničitev prvotnih 
ciljev in, če ne, da se izvedejo potrebne prilagoditve. 
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Predlog spremembe 26
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 državami 
članicami, Agencijo in Komisijo.

Agencija bo ne glede na to najbolj 
odgovorna za upravljanje Uredbe o 
kemikalijah.

Predlog spremembe27
Uvodna izjava 104 a (novo)

(104a) Ustvarjanje vrednosti („valorizacija
“) iz odpadkov in/ali materialov, 
uporabljenih kot surovina ali vir energije v 
postopkih predelave, prispeva k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja EU. REACH ne 
sme uvesti zahtev, ki bi lahko ovirale 
recikliranje in predelavo ter tako povečale 
potrebo po neobnovljivih virih.

Obrazložitev

Odpadke in material, ki se uporablja za sekundarne surovine ali vir energije pri postopkih 
predelave, kakor je opredeljeno v Okvirni direktivi o odpadkih ali glede na evropske 
standarde, je treba izključiti iz REACH, ker jih že ureja zakonodaja EU o odpadkih. Direktiva 
91/156/EGS uvaja „sekundarne surovine iz odpadkov“ in člen 31(b) navaja, da države 
članice sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje: „predelavo odpadkov z recikliranjem, 
ponovno uporabo ali pridobivanjem ali katerim koli drugim postopkom za pridobivanje 
sekundarnih surovin ali uporabo odpadkov kot vir energije“

Predlog spremembe 28
Člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo)
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(ca). snovi, pripravki ali izdelki, ki so 
odpadki, kakor je opredeljeno v Direktivi 
Sveta 91/156/EGS z dne 8. marca 1991 o 
spremembi Direktive 75/442/EGS o 
odpadkih*.
__________

* UL L 78, 26.3.91, str. 32.

Obrazložitev
Vključitev recikliranih surovin v področje uporabe REACH bi lahko resno ovirala recikliranje 
in predelavo ter s tem povečala potrebo po neobnovljivih virih. Treba je pojasniti, da a) se 
izogiba dvojni zakonodaji, in b)REACH v nobenem primeru ne zavrača recikliranje. 
Recikliranje, uporabna dovoljenja in uporaba recikliranih snovi kot „sekundarne surovine iz 
odpadkov“ že ureja obstoječa zakonodaja Skupnosti.

Predlog spremembe 29
Člen 2, odstavek 1, točka (c b) (novo)

(cb) naravno prisotne surovine, ki niso 
dane v promet za prodajo splošni javnosti 
in so namenjene za uporabo izključno v 
poklicnih dejavnostih pri namestitvah, ki 
jih ureja Direktiva 96/61/ES;

Obrazložitev

Veliko organskih in anorganskih surovin, v svoji naravni obliki, vsebuje snovi CMR v 
koncentracijah, ki bi spadale v razvrstitev. Te primarne surovine se uporabljajo v obratih za 
proizvodnjo kovin, za vse pa veljajo določbe zakonodaje IPPC o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja (Direktiva 96/61/ES) skupaj z zakonodajo EU o varovanju 
delavcev in okolja. Ta predlog spremembe ne vpliva na raven varovanja delavcev in okolja, 
ampak industriji zmanjšuje breme glede birokracije.

Predlog spremembe 30
Člen 2, odstavek 1, točka (cc) (novo)

 (cc) v tobačnih proizvodih na področju 
uporabe Direktive 2001/37/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o 
približevanju zakonov in drugih upravnih 
predpisov držav članic o izdelavi, 
predstavitvi in prodaji tobačnih proizvodov;
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Obrazložitev

Direktiva 2001/37/ES že ureja uporabo snovi v tobačnih proizvodih: zlasti še člena 3 in 6 
Direktive 2001/37/ES določata mejne vrednosti in zagotavljanje informacij v zvezi s 
sestavinami. V zvezi s tem se navedeta delovanje in kategorija sestavin, pa tudi toksikološki 
podatki.

Predlog spremembe 31
Člen 2, odstavek 1, točka (c d) (novo)

 (cd) snovi v baterijah na področju uporabe 
Direktive 91/157/EGS (spremenjeno z 
Direktivama 91/86/ES in 98/101/ES);

Obrazložitev

Pred več kot desetimi leti je Direktiva o baterijah ustvarila predpogoje za urejanje celotnega 
življenjskega cikla baterij, od izbire posameznih snovi do uporabe recikliranja. Ker je namen, 
da Direktiva o baterijah ostane veljavna, so baterije lahko izvzete s področja uporabe 
REACH.

Predlog spremembe 32
Člen 2, odstavek 2

2. Ta uredba se uporablja brez
poseganja v:

2. Ta uredba se uporablja brez
poseganja v:

(a) Direktivo Sveta 89/391/EGS (a) zakonodajo Skupnosti na 
področju zdravja in varnosti pri delu;

(b) Direktivo 90/394/EGS; deleted črtano
(c) Direktivo Sveta 98/24/ES; črtano

Predlog spremembe 33
Člen 2, odstavki 2 a, 2 b in 2 c (novo)

2a Določbe iz naslovov II, III, V in VI ne 
veljajo za obseg, v katerem se snov 
proizvaja ali uvaža za uporabo v naslednjih 
končnih izdelkih, ali za obseg, v katerem se 
snov v njih uporablja:

(a) zdravila za ljudi ali v veterini na podro
čju uporabe Uredbe (ES) št. 726/2004, 
Direktive 2001/82/ES in Direktive 
2001/83/ES;
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(b) živila, kot so opredeljena v Uredbi (ES) 
št. 178/2002, vključno z:
(i) živilskimi dodatki v živilih na področju 
uporabe Direktive 89/107/EGS;
(ii) aromo za živila na področju uporabe 
Odločbe Komisije 88/388/ES;
(iii) kot sladilo za uporabo v živilih v okviru 
področja uporabe Direktive Sveta 
94/35/ES; 
(iv) kot dodatek, ki ni barvilo ali sladilo za 
uporabo v živilih v okviru področja uporabe 
Direktive Sveta 95/2/ES
(c) živalska krma; vključno s
(i) krmnimi dodatki na področju uporabe 
Uredbe (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za 
uporabo v prehrani živali; in
(ii) prehrano živali na področju uporabe 
Direktive 82/471/EGS;
(d) materiali za stik z živili na področju 
uporabe Uredbe (ES) št. 2004/1935;
(e) medicinski pripomočki na področju 
uporabe Direktiv 90/385/EGS, 93/42/EGS 
ali 98/79/ES C;
(f) fitofarmacevtska sredstva na področju 
uporabe Direktive 91/414/EGS;
(g) biocidni proizvodi na področju uporabe 
Direktive 98/8/ES;
2b. Določbe iz naslova VII se ne 
uporabljajo za uporabo snovi, določene v 
odstavku 2a (novo), in kot dodatek k 
naslednjim uporabam:
(a) uporabe na mestu izoliranih vmesnih 
proizvodov in prepeljanih izoliranih 
vmesnih proizvodov;
(b) uporaba za motorna goriva, zajeta v 
Direktivi 98/70/ES;
(c) uporabe proizvodov iz mineralnih olj 
kot goriv v mobilnih ali fiksnih kurilnih 
napravah v zaprtih sistemih.
(d) posebne uporabe registriranih snovi, ki 
so namenjene izključno za izvoz v tretje dr
žave;
2c. Določbe iz naslovov IV in X se ne 
uporabljajo za pripravke, naštete v točkah s 
(a) do (f) odstavka 2a ali za snovi v teh 
pripravkih.
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Obrazložitev

If the scope of the Regulation is clarified in the beginning of the text, enterprises that will not 
have to apply REACH do not have to study the whole proposal. This amendment therefore 
collects all scope provisions spread through the proposal in one place. Further, food and feed 
are outside the scope of REACH. Food additives should also be, because they are already 
sufficiently addressed in other legislation.

Predlog spremembe 34
Člen 2, odstavek 2 d (novo)

2d. Sedanja Uredba ne posega v prepovedi 
in omejitve, določene v Direktivi Sveta 
76/768, kot je bila spremenjena, v zvezi s:

a) preskusi na živalih za končno sestavo 
kozmetičnih proizvodov ali nekatere ali vse 
njihove sestavine; in

b) trženjem kozmetičnih proizvodov, 
katerih nekatere ali vse sestavine ali kon
čna sestava so bile preskušene na živalih
Če so snovi, ki se uporabljajo kot kozmeti
čne sestavine, vključene v tej uredbi, niso 
dovoljeni preskusi na živalih v namene 
presoje, ki jo zahteva ta uredba v zvezi s tak
šnimi snovmi. 

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zaščita 7. predloga spremembe kozmetične direktive z 
njenimi določbami o prepovedi preskusov na živalih in trženja proizvodov, ki temeljijo na 
preskusih na živalih.

Predlog spremembe 35
Člen 3, odstavek 1

1. Snov pomeni kemični element in njegove 
spojine v naravnem stanju ali pridobljene s 
kakršnim koli proizvodnim postopkom, vklju
čno z vsemi dodatki, potrebnimi za ohranitev 
njene obstojnosti, in vsemi nečistočami, ki 
nastanejo pri uporabljenem postopku, ne 
vključuje pa topil, ki se lahko izločijo, ne da 
bi to vplivalo na obstojnost snovi ali 
spremenilo njeno sestavo;

1. Snov pomeni kemični element in njegove 
spojine v naravnem stanju ali pridobljene s 
kakršnim koli proizvodnim postopkom, vklju
čno z vsemi dodatki, potrebnimi za ohranitev 
njene obstojnosti, in vsemi nečistočami, 
prisotnimi po uporabljenem postopku ali ki 
se pojavljajo v naravi in so izločene kot del 
snovi, ne vključuje pa topil, ki se lahko izlo
čijo, ne da bi to vplivalo na obstojnost snovi 
ali spremenilo njeno sestavo;
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Obrazložitev

Naravna celulozna vlakna so polimeri, izločeni iz lesa, ki lahko vsebujejo naravne nečistoče 
(ki se močno razlikujejo glede na drevo, podnebje in letni čas), ki se skupaj izločijo iz lesa in 
lahko ostanejo v papirju in vpojnem papirju tudi po obdelavi celuloznih vlaken. Nekatere od 
teh naravnih nečistoč so lahko bile kemično spremenjene med postopkom proizvodnje. 
REACH iz svojih zahtev izvzema nečistoče „ki nastanejo pri uporabljenem postopku“. Treba 
je pojasniti, da to izvzetje vključuje tudi nečistoče, ki se pojavljajo v naravi. 

Predlog spremembe 36
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

 1a. Snov, pridobljena iz rastlinskih 
dodatkov, pomeni snov, pridobljeno tako, 
da se rastlina ali njeni deli izpostavijo 
fizikalnemu postopku, na primer 
ekstrakciji, destilaciji, iztiskanju, 
frakcioniranju, prečiščevanju, 
koncentraciji ali fermentaciji, katerih 
sestava se razlikuje glede na rod, vrsto, 
rastne razmere vira rastline in postopka, 
uporabljenega za njeno obdelavo.

Obrazložitev

Uvedba posebne opredelitve za naravne snovi, pridobljene iz rastlinskih dodatkov, v skladu z 
REACH je nujna za pojasnitev področja uporabe izvzetja iz Priloge III za naravne snovi in za 
zagotovitev pravne varnosti pri izvajanju določb REACH.

Ta skupina naravnih snovi obsega veliko različnih snovi, ki v predlogu Komisije v pomenu 
opredelitve „snovi“ niso jasno določeni kemični elementi. Snovi, pridobljene iz rastlinskih 
dodatkov, je zato treba razlikovati od drugih snovi, ki jih vključuje REACH.

Predlog spremembe 37
Člen 3, odstavek 2

2. Pripravek pomeni zmes ali raztopino, 
sestavljeno iz dveh ali več snovi.

2. Pripravek pomeni homogeno ali 
nehomogeno zmes ali raztopino, sestavljeno 
iz dveh ali več snovi, kakršen je agregat 
vsakega sestavnega dela ali zmesi ali 
raztopine.

Obrazložitev
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Natančnost za upoštevanje veliko različnih pripravkov, ki pogosto združujejo sestavne dele v 
različnih agregatnih stanjih (plin, tekočina, trdna snov).

Predlog spremembe 38
Člen 3, odstavek 2 a (novo)

2a. Kovinske zlitine so posebne oblike 
pripravkov, sestavljene iz dveh ali več kemi
čnih elementov, združenih tako, da jih ni 
mogoče ločiti z mehanskimi postopki in ki 
se ocenijo glede na njihove posebne 
lastnosti;

Obrazložitev

Čeprav so zlitine v Prilogi Ia opisane kot „posebni pripravki“, niso omenjene v besedilu 
Uredbe na način, ki bi upošteval njihove posebne lastnosti. Zlitine so sestavljene iz dveh ali 
več snovi (kovin), ki se zlijejo v novo, netopljivo kristalno mrežo. Zato zlitine ne smejo biti 
registrirane kot pripravki, vendar je treba preučiti varno uporabo kovin v zlitinah, kot je že 
navedeno v presojah direktive o nevarnih pripravkih 1999/45/ES. 

REACH mora vključiti to novo opredelitev, s katero se strinjajo ZN, kot opredelitev kovinskih 
zlitin v kontekstu Globalno usklajenega sistema za klasifikacijo in označevanje kemikalij 
(GHS). 

Predlog spremembe 39
Člen 3, odstavek 3

3. Izdelek pomeni predmet, sestavljen iz ene 
ali več snovi ali pripravkov, ki med 
proizvodnjo dobi posebno obliko ali povr
šino, ki bolj določa njegovo končno uporabo
kot njegova kemična sestava;

3. Izdelek pomeni umeten predmet, ki 
vsebuje ali je sestavljen iz ene snovi in/ali 
pripravka/(ov), ki med proizvodnjo dobi/(jo)
posebno obliko ali površino, ustrezno za 
njegovo končno uporabo.

Obrazložitev

Predlog Komisije uporablja neskladno besedilo v členih 3(3), 6(1) in 6(2) glede na snovi v 
izdelkih. Podobne neskladnosti obstajajo v nemški zakonodaji, kjer so povzročile pomembno 
pravno negotovost. Predlagani predlogi sprememb za člen 3(3) in člen 6 (1-7) usklajujejo to 
besedilo.Ta osnutek opredelitve je pomemben odmik od opredelitve, ki jo je EU v preteklosti 
uporabljala za opredelitev izdelka. Besedilo, „ki bolj določa njegovo končno uporabo kot 
njegova kemična sestava“, lahko povzroči zmedo.
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Predlog spremembe 40
Člen 3, odstavek 12

12. Uporaba pomeni predelavo, proizvodnjo, 
porabo, hrambo, posedovanje, obdelavo, 
polnjenje v posode, prenos iz ene posode v 
drugo, mešanje, izdelavo izdelka ali katero 
koli drugo uporabo.

12. Uporaba pomeni predelavo, proizvodnjo, 
porabo, hrambo, posedovanje, obdelavo, 
polnjenje v posode, prenos iz ene posode v 
drugo, mešanje, izdelavo izdelka ali katero 
koli drugo ustrezno opredeljeno uporabo.

Obrazložitev

Uporabe morajo biti opredeljene tako, da v povezavi s kategorijami izpostavljenosti omogo
čajo vzpostavitev izvedljivega sistema REACH.

Predlog spremembe 41
Člen 3, odstavek 12 a (novo)

12a. Skupine uporabe pomenijo razvrstitev 
uporab v skladu s Prilogo Ic, ki razlikuje 
med: industrijsko uporabo, poklicno 
uporabo in uporabo potrošnikov.

Predlog spremembe 42
Člen 3, odstavek 12 b (novo)

12b. Skupine izpostavljenosti pomenijo 
razvrstitev izpostavljenosti v zvezi s 
pomembnimi načini izpostavljenosti za 
ljudi, v zvezi z načini emisije v okolje  ter 
trajanjem in pogostostjo izpostavljenosti.

Predlog spremembe 43
Člen 3, odstavek 14

14. Vmesni proizvod pomeni snov, ki se 
proizvede in porabi ali uporabi izključno pri 
kemični predelavi za preoblikovanje v drugo 
snov (v nadaljevanju sinteza):

14. Vmesni proizvod pomeni snov ali 
pripravek, ki se proizvede in porabi ali 
uporabi izključno pri kemični predelavi za 
preoblikovanje v drugo snov (v nadaljevanju 
sinteza):

Obrazložitev

Izjema mora veljati tudi za snovi, ki se ne uporabljajo le kot vmesni proizvodi.
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Predlog spremembe 44
Člen 3, odstavek 14 a (novo)

14a. kemično nespremenjena snov pomeni 
snov, katere kemijska zgradba se ne 
spremeni, tudi če je bila obdelana s kemi
čnim postopkom – na primer, ko je bila 
snov kemično obdelana za odstranitev ne
čistoč.

Obrazložitev

Predlog izvzema iz zahteve po registraciji snovi, „ki se pojavljajo v naravi, če niso kemično 
spremenjene med proizvodnjo.“ Osnovna surovina, ki se uporablja v proizvodnji papirja in 
kartona, je celulozna kaša, ki je naravnega izvora. Nekaj celulozne kaše se lahko pridobi 
tako, da se raztopi ali zmehča smolnati material med vlakni in tako olajša njihovo ločitev. 
REACH mora pojasniti, da ta kemični postopek kemično ne spremeni celulozne kaše.

Predlog spremembe 45
Člen 3, odstavek 14 b (novo)

14b. Snovi, ki se pojavljajo v naravi in so 
neobdelane, obdelane le z ročnimi, 
gravitacijskimi ali mehanskimi postopki, z 
raztapljanjem v vodi, flotacijo, ogrevanjem 
zgolj za odstranitev vode, ali so pridobljene 
iz zraka na kakršen koli način brez kemi
čne spremembe snovi.

Obrazložitev

Za pojasnitev in izboljšanje izvedljivosti mora REACH vključiti tudi opredelitev za „naravno“
v skladu z opredelitvijo OECD.

Predlog spremembe 46
Člen 3, odstavek 20

20. Snov v postopnem uvajanju pomeni snov, 
ki je v 15-letnem obdobju pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, izpolnjevala vsaj eno 
od naslednjih meril:

20. Snov v postopnem uvajanju pomeni snov, 
ki je v 11-letnem obdobju po začetku 
veljavnosti te uredbe, izpolnjevala vsaj eno 
od naslednjih meril:
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(a) snov je proizvajal proizvajalec v 
Skupnosti ali v državah, ki so k Evropski 
uniji pristopile 1. maja 2004, ali pa jo je 
uvoznik tja uvažal in je našteta v Evropskem 
seznamu kemičnih snovi, ki so na trgu 
(Einecs);

(a) našteta je v Evropskem seznamu kemi
čnih snovi, ki so na trgu (Einecs);

(b) snov se je proizvajala v Skupnosti ali v dr
žavah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. 
maja 2004 vendar pa je proizvajalec ali 
uvoznik ni dajal v promet;

(b) snov se je proizvajala v Skupnosti pred 
začetkom veljavnosti te uredbe ali v dr
žavah, ki so k Evropski uniji pristopile 1. 
maja 2004 vendar pa je proizvajalec ali 
uvoznik ni dajal v promet najmanj enkrat v 
petnajstih letih pred začetkom veljavnosti 
uredbe, če lahko proizvajalec ali uvoznik to 
dokažeta z dokumentacijo;

(c) med 18. septembrom 1981 in vključno 
31. oktobrom 1993 se je snov proizvajala v 
Skupnosti ali v državah, ki so k Evropski 
uniji pristopile 1. maja 2004, ali se je tja uva
žala, proizvajalec ali uvoznik jo je dal tudi v 
promet in je veljala za priglašeno v skladu s 
prvo alineo člena 8(1) Direktive 
67/548/EGS, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo 79/831/EGS, ne ustreza pa 
opredelitvi za polimer iz Direktive 
67/548/EGS, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo 92/32/EGS;

(c) med 18. septembrom 1981 in vključno 
31. oktobrom 1993 je veljala za priglašeno v 
skladu s prvo alineo člena 8(1) Direktive 
67/548/EGS, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo 79/831/EGS, ne ustreza pa 
opredelitvi za polimer iz Direktive 
67/548/EGS, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo 92/32/EGS;

če lahko proizvajalec ali uvoznik to doka
žeta z dokumentacijo.

Obrazložitev

This amendment clarifies that a substance is either a phase-in or a non-phase-in substance. 
This is necessary for the operation of the one substance one dataset approach.
All substances in EINECS should be regarded as potential phase-in substances.

Predlog spremembe 47
Člen 3, odstavek 22



AD\579754SL.doc 27/136 PE 353.595v03-00

SL

22. V proizvode in postopke usmerjene 
raziskave in razvoj pomeni vsak znanstveni 
razvoj, povezan z razvojem proizvoda ali 
nadaljnjim razvojem snovi, pri čemer se za 
razvoj proizvodnega postopka in/ali za 
preskus področja uporabe snovi uporabijo 
poskusni proizvodni obrat ali proizvodni 
preskusi.

22. V proizvode in postopke usmerjene 
raziskave in razvoj pomeni vsak znanstveni 
razvoj (vključno s pripravki in izdelki, 
uporabljenimi za poskusne teste pod 
realnimi pogoji), povezan z razvojem 
proizvoda ali nadaljnjim razvojem snovi, pri 
čemer se za razvoj proizvodnega postopka 
in/ali za preskus področja uporabe snovi 
uporabijo poskusni proizvodni obrat ali 
proizvodni preskusi.

Obrazložitev
Ta predlog spremembe bolj natančno določa, da razvoj proizvoda vsebuje pripravke in 
izdelke, ki se uporabljajo v poskusnih testih pod dejanskimi pogoji. Treba je pojasniti, da 
lahko postopek razvoja izdelka vključuje vse vidike proizvodnega postopka in da je podjetjem 
dovoljeno preizkušanje prototipov izdelkov kot del izvajanja programa PPORD.

Predlog spremembe 48
Člen 3, odstavek 23

23. Znanstvene raziskave in razvoj pomeni 
znanstvene preskuse, analize ali kemijske 
raziskave, ki potekajo pod nadzorovanimi 
pogoji s količino, ki je manjša od ene tone 
na leto.

23. Znanstvene raziskave in razvoj pomeni 
znanstvene preskuse, analize ali kemijske 
raziskave, ki potekajo pod nadzorovanimi 
pogoji.

Obrazložitev

Omejitev na eno tono bi pretirano omejila raziskave.

Predlog spremembe 49
Člen 3, odstavek 26

26. Neželena uporaba pomeni uporabo 
uporabnikov na nižji stopnji, ki jo 
registracijski zavezanec odsvetuje.

26. Nepodprta uporaba pomeni uporabo 
uporabnikov na nižji stopnji, ki jo 
registracijski zavezanec lahko upravičeno 
odsvetuje, ker meni, da ni varna.

Obrazložitev

Besedna zveza „neželena uporaba“ ima bolj čustveno kot znanstveno ali pravno konotacijo. 
Registracijski zavezanci morajo imeti pravico, da odsvetujejo uporabo, za katero menijo, da 
ni varna, vendar ne smejo odsvetovati uporab, ki jih preprosto ne želijo registrirati. 
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Ta predlog spremembe bo okrepil položaj uporabnikov na nižji stopnji v dobavni verigi. 
Pojasnjuje, da registracijski zavezanci lahko omejijo uporabo snovi uporabnikom na nižji 
stopnji, če obstaja tehten znanstveni razlog, zlasti v zvezi z zdravjem ljudi in varovanjem 
okolja. 

Predlog spremembe 50
Člen 3, odstavek 28

28. Na leto pomeni na koledarsko leto, če ni 
navedeno drugače;

28. Na leto pomeni na koledarsko leto. Z 
izjemo novih snovi se letne količine izra
čunajo na podlagi povprečja iz treh 
predhodnih koledarskih let, če ni navedeno 
drugače;

Obrazložitev

To omogoča prilagodljivost v sistemu REACH ob upoštevanju nihanj v obsegu proizvodnje. 
Poleg tega odpravlja tveganje, da bi se podjetje nenadoma moralo prilagajati večjim ali manj
šim zahtevam po podatkih zaradi takšnih nihanj pri povpraševanju. Pri snoveh, ki se še niso 
proizvajale, se mora upoštevati samo tekoče leto.

Predlog spremembe 51
Člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a. Mala in srednje velika podjetja (MSP) 
pomeni takšna podjetja, kot so opredeljena 
v Priporočilu EU z dne 6. maja 20031. 

________________
1 UL L 124, 20.5.2003

Obrazložitev

Izraz MSP je treba opredeliti tako, da se podjetja lahko hitro prepoznajo za namene posebnih 
ad hoc postopkov.

Predlog spremembe 52
Člen 3, odstavek 29 b (novo)

29b. Odpadki: katera koli snov, pripravek 
ali izdelek, ki ga zajema Direktiva Sveta 
75/442/EGS.
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Obrazložitev

Odpadki so že pod nadzorom in upravljanjem drugih zakonodaj EU in mednarodnih 
zakonodaj o odpadkih. Vključevanje odpadkov, namenjenih za recikliranje, v drage postopke 
preskušanja in registracije lahko resno ogroža sektor recikliranja ter odvrača od uvoza in 
uporabe, na primer, odpadnega jekla. Zato je v nasprotju z zavezanostjo Komisije k 
trajnostnemu razvoju in čim boljši uporabi virov. 

Predlog spremembe 53
Člen 3, odstavek 29 c (novo)

29c. Mineral pomeni kombinacijo 
anorganskih sestavin, kot se nahajajo v 
zemeljski skorji, z značilnim sklopom 
kemijskih sestav, kristaliničnih oblik in 
fizikalno-kemijskih lastnosti.

Obrazložitev

V Prilogi III.8 je bila med drugim odobrena izjema za „minerale“. Vseeno v trenutnem 
predlogu ni opredelitve minerala. Ta predlog spremembe bi zapolnil to vrzel in prispeval k 
jasnosti pri izvajanju REACH. 

Predlog spremembe 54
Člen 4, odstavek 1

1. Določbe iz tega naslova ne veljajo za 
obseg, v katerem se snov uporablja:

črtano

(a) pri medicinskih pripomočkih za ljudi ali 
v veterini v okviru Uredbe (EGS) št. 
2309/93/EGS, Direktiva 2001/82/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta in 
Direktiva 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(b) kot aditiv za živila v okviru Direktive 
Sveta 89/107/EGS;

(c) kot aroma za živila v okviru Direktive 
Komisije 1999/217/ES;

(d) kot aditiv za hranila v okviru Direktive 
Sveta 70/524/EGS;

(e) pri prehrani živali v okviru Direktive 
Sveta 82/471/EGS;
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Obrazložitev
Te določbe so zdaj vključene v člen 2.2 a (novo).

Predlog spremembe 55
Člen 4, odstavek 2, točka (b a) (novo)

ca) polimeri.

Obrazložitev

Polimere je treba v celoti izključiti iz REACH in ne le iz registracijskega postopka. Ko se 
sprejme odločitev za ureditev polimerov, morajo biti ti predmet posebne uredbe ali direktive.

Predlog spremembe 56
Člen 4, odstavek 2, točka c a (novo)

(ca) Snovi v pripravkih, ki izpolnjujejo 
merila za registracijo, ki jih je za to 
uporabo že registriral udeleženec dobavne 
verige.

Obrazložitev

Predlagane spremembe bodo preprečile, da bi snovi, prisotne v pripravkih, ki jih je že 
registriral udeleženec dobavne verige, morale biti ponovno registrirane za to uporabo, če 
snovi presegajo vrednosti mejnega odstotka iz Direktive 1999/45/ES in njihova skupna koli
čina presega 1 tono na leto. 

To bo tudi preprečilo obremenitev (majhnih) uvoznikov snovi in lahko prispevalo k temu, da 
bo zagotovljena dobava zelo posebnih pripravkov, ki so dane v promet na trg EU v majhnih 
količinah in bi lahko bile ključnega pomena za predelovalne industrije EU. 

Predlog spremembe 57
Člen 4, odstavek 2, točka c a (novo)

(ca). snovi kot take ali v pripravkih, ki jih 
proizvajalec ali uvoznik registrira v skladu 
s tem naslovom, in ki jih v Skupnosti 
reciklira drugi proizvajalec ali uvoznik, ki 
dokaže, da:
(i) je snov, ki je rezultat postopka 
recikliranja, enaka snovi, ki je že 
registrirana; in
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(ii) je dobil informacije v skladu s členoma 
29 in 30 v zvezi z registriranimi snovmi.

Obrazložitev

Nekatere snovi, ki so rezultat posebnih postopkov recikliranja, morajo biti tudi izvzete iz 
obveznosti registriranja, pod pogojem, da je podjetje, ki izvaja postopek recikliranja, dobilo 
informacije o snovi.

Predlog spremembe 58
Člen 4, odstavek 3

3. Na mestu izolirani vmesni proizvodi ali
prepeljani izolirani vmesni proizvodi se 
izvzamejo iz poglavij 2 in 3, ne da bi to 
vplivalo na poglavja 4 do 6.

3. Na mestu izolirani vmesni proizvodi, ki so 
dani v promet, in prepeljani izolirani vmesni 
proizvodi, ki so dani v promet, se izvzamejo 
iz poglavij 2 in 3, ne da bi to vplivalo na 
poglavja 4 do 6 in poglavje 2 člen 5.3.

Obrazložitev

Ta določba mora zagotoviti, da ne bo zmede v zvezi s potrebo po registraciji monomerov. To 
pomeni, da monomeri niso vključeni v izvzetja vmesnih proizvodov.

Predlog spremembe 59
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
Izvzetje iz obveznosti registriranja za v 
proizvode in postopke usmerjene raziskave 
in razvoj (PPORD)
1. Snov, proizvedena v Skupnosti ali uvo
žena za namene v proizvode in postopek 
usmerjenih raziskav in razvoja, se izvzame 
iz obveznosti registriranja, določene v 
členih 5, 6, 15, 16, in 19 za 10 let, pod 
pogojem, da proizvajalec ali uvoznik sporo
či Agenciji naslednje informacije v obliki, 
ki jo je Agencija določila v skladu s 
členom 108:
(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku;
(b) podatke o snovi;
(c) razvrstitev snovi, če obstaja;
(d) ocenjeno količino; in
(e) seznam kupcev, če obstaja.
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Takšna snov ne bo kadar koli na voljo 
javnosti ne kot taka, ne v pripravku in ne v 
izdelku. Osebje kupca/kupcev ali 
obvestitelja ravna s snovjo v razumno 
nadzorovanih pogojih. Preostale količine 
snovi so po preteku obdobja izvzetja ali na 
koncu raziskovalne dejavnosti, kar se zgodi 
prej, ponovno zbrane zaradi odstranitve.
2. Agencija prijavi dodeli številko in datum 
prijave, ki je datum, ko Agencija prejme 
prijavo, ter to številko in datum takoj sporo
či zadevnemu proizvajalcu ali uvozniku ter 
obvestilo, številko in datum posreduje 
pristojnemu organu vsake države članice, v 
kateri se snov proizvaja, v katero se uvaža 
ali se jo tam uporablja za v proizvode in 
postopke usmerjene raziskave in razvoj.
3. Agencija se lahko odloči, da na zahtevo 
proizvajalca ali uvoznika petletno obdobje 
izvzetja podaljša za največ dodatnih deset 
let, če proizvajalec ali uvoznik lahko na 
podlagi raziskovalnega in razvojnega 
programa dokaže, da je takšno podaljšanje 
upravičeno.
4. . Obvestitelj lahko proti negativnim odlo
čitvam v zvezi s tem vloži pritožbo v skladu 
s členi 87 do 89.
5. Agencija in pristojni organi zadevnih dr
žav članic vedno obravnavajo vse 
informacije, predložene v skladu z 
odstavkom 1 kot zaupne. 

Obrazložitev
It is more logical to place the exemptions right after the scope.

It should be clear that Ppord activities can take place at any level in the supply chain.

An obligation to ensure that the substance is only handled by clearly defined entities, under 
controlled conditions and with a re-collection obligation can replace the detailed information 
requirements.

Ppord and R&D cycles in manufacturing vary. Hence, the exemption period must be flexible 
and up to 10 years with extension possibility if justified. Any decision regarding the 
exemption period must be subject to appeal by the notifier.

Predlog spremembe 60
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Člen 5, odstavek 1a (novo)

1a. Registracija v skladu z odstavkom 1 ni 
potrebna za snov v pripravku, če je njena 
koncentracija nižja od naslednjih najnižjih 
vrednosti:
a) veljavnih koncentracij v tabeli iz člena 
3(3) Direktive 1999/45/ES; 
b) mejnih koncentracij iz Priloge I k 
Direktivi 67/548/EGS;
c) 0,1 %, če snov izpolnjuje merila iz 
Priloge XII.

Obrazložitev
Prevzame mejne vrednosti, ki morajo biti za snovi in pripravke usklajene s členom 13. Brez 
mejnih vrednosti bi morale biti celo najmanjše količine snovi registrirane, kar bi bilo 
nesorazmerno.

Predlog spremembe 61
Člen 5, odstavek 3

3. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera vlo
ži pri Agenciji zahtevek za registracijo 
neregistrirane(ih) monomerne(ih) snovi ali 
druge(ih) neregistrirane(ih) snovi, če sta 
izpolnjena oba naslednja pogoja:

3. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera vlo
ži pri Agenciji zahtevek za registracijo 
neregistrirane(ih) monomerne(ih) snovi ali 
druge(ih) neregistrirane(ih) snovi, razen če te 
monomerne snovi nastanejo pri sintezi in 
se jih ne da izolirati, če sta izpolnjena oba 
naslednja pogoja:

(a) polimer vsebuje 2 odstotka mase na maso 
(m/m) ali več takšne(ih) monomerne(ih) ali 
druge(ih) snovi;

(a) polimer vsebuje 2 odstotka mase na maso 
(m/m) ali več takšne(ih) monomerne(ih) ali 
druge(ih) snovi;

(b) skupna količina takšne(ih) 
monomerne(ih) ali druge(ih) snovi znaša eno 
tono ali več na leto.

(b) skupna količina takšne(ih) 
monomerne(ih) ali druge(ih) snovi znaša eno 
tono ali več na leto.

Neregistrirane monomerne snovi ali druge 
neregistrirane snovi so snovi, ki jih 
proizvajalec, ki takšne snovi dobavlja 
proizvajalcu polimerov, ni registriral.
Vseeno pa, če je prvotni proizvajalec ali 
njegov imenovani zastopnik registriral 
neregistrirane monomerne snovi ali druge 
snovi, lahko proizvajalec polimera uporabi 
to registracijo pod pogojem, da je 
registracijski zavezanec navedel, da se 
uporablja pri proizvodnji polimerov.
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Obrazložitev
Te določbe jasno razlikujejo med registriranimi in neregistriranimi polimeri ter njihovo 
uporabo pri proizvodnji polimerov. Nekateri monomeri nastanejo v proizvodnem postopku in 
takoj nadaljujejo z vključevanjem v reakcije. Registracija je tako nemogoča, razen v povezavi 
z neubranljivo visokimi stroški. 
Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s 
členi iz naslova II: Registracija snovi.

Predlog spremembe 62
Člen 5, odstavek 4

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

4. Ob predložitvi vloge za registracijo se pla
ča pristojbina, kot jo določi Agencija. 
Pristojbine ni treba plačati za registracije 
snovi v količini med 1 in 10 tonami, za 
katere dokumentacija o nevarnosti vklju
čuje vse informacije iz Priloge V.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo spodbudil predložitev vseh podatkov za snovi v količini med 1 in 10 
tonami.  Znižali se bodo skupni stroški za MSP.

Predlog spremembe 63
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

4a. Polimeri, ki so že registrirani v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS, se štejejo za 
registrirane v smislu tega naslova. Agencija 
jim dodeli številko registracije v enem letu 
po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Da se zavarujejo pridobljene pravice v zvezi z že registriranimi novimi polimeri. 

Predlog spremembe 64
Člen 6, odstavek 1, točke (a), (b) in (c) ter točka (c a) (novo)

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

1. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji vlogo za registracijo vseh snovi, če 
so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
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(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki zna
ša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki zna
ša 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;

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

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

(c) sprostitev snovi je izrecno določena 
funkcija izdelka pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe;
(ca) kjer je sproščena snov del pripravka, je 
snov prisotna v pripravku(ih), ki je(so) spro
ščena(i) iz izdelka v koncentraciji, ki so 
enake najnižjim od naslednjih ali jih 
presegajo:
– koncentracije, določene v Prilogi I k 
Direktivi 67/548/ES, ali
– koncentracije, določene v delih A in B 
Priloge II k Direktivi 1999/45/ES, kadar v 
Prilogi I k Direktivi 67/548/ES omejitev 
koncentracije za snov v pripravkih ni 
navedena.
– 0,1 %, če snov izpolnjuje merila iz 
Priloge XII;

(cb) udeleženec dobavne verige na višji 
stopnji ni registriral snovi za to uporabo; in

(cc) snov ni izvzeta iz obveznosti registracije 
v skladu s Prilogama II in III.

Obrazložitev
Črtanje besede „vsebuje“ zagotavlja natančno ubeseditev v predlogu. Podobno je z izrazom 
„vrsta izdelka“, ki v predlogu ni opredeljen in ga je treba črtati, zato da bi se izognili pravni 
negotovosti. Mejne koncentracije, dodane v členu 6.1 (ca) so vzete iz sedanje Direktive o 
pripravkih (1999/45/ES), ki meni, da snovi v pripravkih niso več nevarne, če obstajajo pod 
temi omejitvami. Člen 6.1 pojasnjuje, da se informacije o snoveh v izdelkih sporočijo navzdol 
po dobavni verigi, če se izdelek proizvaja za predvideno uporabo.

Predlog spremembe 65
Člen 6, odstavek 2
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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:

2. Agencija se odloči, da od proizvajalcev 
ali uvoznikov izdelkov zahteva, da v skladu 
s tem naslovom predložijo vlogo za 
registracijo vseh snovi, ki jih vsebujejo ti 
izdelki, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki zna
ša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki zna
ša 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;

(b) Agencija ima razlog za sum, da:

(i) se snov sprošča iz izdelka, in
(ii) sproščanje snovi iz izdelkov ogroža 
zdravje ljudi ali okolje;

(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno sproš
čena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;

(c) snov še ni bila registrirana za 
proizvodnjo izdelka.

(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.

črtano

Obrazložitev
Člen 6(2) obravnava snovi, ki se nenamerno sproščajo iz izdelkov. Predlog Komisije določa, 
da je poročanje proizvajalca/uvoznika predpogoj za Agencijo, da zahteva registracijo v tak
šnih primerih, tako Agencija nima pravice pobude. Razen tega, pogoji, pod katerimi se to 
poročanje zahteva, so enako nejasni.

Predlagani predlog spremembe pooblasti Agencijo, da od proizvajalca/uvoznika zahteva 
dodatne informacije, če Agencija upravičeno sumi, da obstaja tveganje (ta določba ravno 
tako zagotavlja skladnost z STO).

Predlog spremembe 66
Člen 6, odstavek 3

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:

črtano

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim;
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(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.

Obrazložitev
To izhaja iz prejšnjega predloga spremembe člena 6(2). Zahtevali se bodo enaki podatki kot 
za vse registracije.

Predlog spremembe 67
Člen 6, odstavek 4

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
To izhaja iz prejšnjega predloga spremembe člena 6(2).

Predlog spremembe 68
Člen 6, odstavek 5

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

črtano

Obrazložitev
Ta določba je vključena v prejšnje predloge sprememb členov 6(1) in 6(2).

Predlog spremembe 69
Člen 6, odstavek 6
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6. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tri mesece 
po preteku roka, iz člena 21(3).

6. Odstavka 1 in 2 se uporabljata tri mesece 
po poteku roka iz člena 21(3).

Obrazložitev

To izhaja iz prejšnjih predlogov sprememb členov od 6(2) do 6(4).

Predlog spremembe 70
Člen 6, odstavek 7

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

črtano

Obrazložitev
Zaradi prejšnjih predlogov sprememb členov 6(1) in 6(2) je ta odstavek odveč.

Predlog spremembe 71
Člen 6, odstavek 7 a (novo)

(7a) Odstavek 1 ne velja, ko se snovi sproš
čajo med uporabami, pred katerimi se 
opozarja z opozorili proizvajalca/uvoznika v 
fazi odpadkov.

Predlog spremembe 72
Člen 6a, točka 1

1. Fizična ali pravna oseba s stalnim bivališ
čem oziroma sedežem zunaj Skupnosti, ki 
proizvaja snov kot tako, v pripravku 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 bivališ
čem oziroma sedežem zunaj Skupnosti, ki 
proizvaja snov, pripravek ali izdelek, 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.

Obrazložitev

Sedanja določba predvideva, da imajo proizvajalci zunaj EU dostop do vseh pomembnih 
informacij v zvezi z namembnim krajem snovi (tj. ali je neposredno izvožena v EU ali v 
pripravku ali v izdelku). Vseeno pa dejansko proizvajalci v EU nimajo vedno dostopa do teh 
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informacij, ker so to včasih zaupne poslovne informacije. Da bi bila ta določba izvedljiva in 
realna, morajo imeti proizvajalci izdelkov in pripravkov zunaj EU prav tako možnost 
imenovanja edinega zastopnika.

Predlog spremembe 73
Člen 6a a – Prenosljivost in deljivost registracij, „Skupinska registracija“ (novo)

Člen 6aa – Prenosljivost in deljivost 
registracij, „Skupinska registracija“

1. Zakonita pravica, pridobljena z 
registracijo, je prenosljiva in deljiva. 
Prevzemnik prevzame pravice in obveznosti 
prvotnega registracijskega zavezanca. Če je 
registracija deljiva, Agencija novemu 
lastniku dodeli novo registracijsko številko.

2. Če je proizvajalec podružnica, ki jo 
nadzoruje druga pravna oseba (t. i. „mati
čna družba“), lahko ta matična družba 
opravi in nosi registracijo v imenu podru
žnice. Podružnica lahko tudi opravi in nosi 
registracijo za svojo matično družbo ali 
druge podružnice. V takšnih primerih je 
potrebna le ena registracija. Pravna oseba, 
imenovana skupinski registracijski 
zavezanec, je odgovorna za izpolnjevanje 
obveznosti v skladu s to uredbo. Pravna 
oseba, imenovana skupinski registracijski 
zavezanec, mora imeti sedež v EU.

Obrazložitev

Če registracijski zavezanec ne želi več koristiti registracije, mora omogočiti prenos ustreznih 
pravic.

V skupinah družb se proizvodi dobavljajo uporabnikom na nižji stopnji na različnih lokacijah 
proizvodnje v EU, ki lahko v nekaterih okoliščinah pripadajo različnim podružnicam. Dobavo 
proizvodov znotraj skupine pogosto usklajuje družba, ki je lahko del matične skupine ali 
podružnice. Predlagana skupinska registracija bi bila ustrezna rešitev za zmanjšanje stroškov 
in birokracije. 

Predlog spremembe 74
Člen 7
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1. Člena 5 in 19 se pet let ne uporabljata za 
snov, ki se v Skupnosti proizvede ali vanjo 
uvozi za v proizvode in postopke usmerjene 
raziskave in razvoj, z navedenimi kupci in v 
količini, ki je omejena za namene v 
proizvode in postopke usmerjenih raziskav 
in razvoja. 

črtano

2. Za odstavek 1 sporoči proizvajalec ali 
uvoznik Agenciji v obliki, ki jo ta določi v 
skladu s členom 108, naslednje 
informacije:
(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku;
(b) podatke o snovi;
(c) razvrstitev snovi, če obstaja;
(d) ocenjeno količino; 
(e) seznam kupcev iz odstavka 1; in
(f) dovolj informacij o raziskovalnem in 
razvojnem programu, na podlagi katerih 
lahko Agencija sprejme odločitve v skladu z 
odstavkoma 4 in 7.
Obdobje iz odstavka 1 začne teči, ko 

Agencija prejme obvestilo z informacijami. 
3. Agencija dodeli obvestilu številko in 
datum obvestila, ki je datum, na katerega je 
prejela obvestilo, ter ju takoj sporoči 
zadevnemu proizvajalcu ali uvozniku.
4. Agencija preveri, ali so informacije, ki 
jih sporoči obvestitelj, popolne. Lahko se 
odloči za uvedbo pogojev, s katerimi 
zagotovi, da s snovjo, pripravkom ali 
izdelkom, ki vsebuje snov, ravna samo 
osebje navedenih kupcev v skladu z 
odstavkom 2(e) v razumno nadzorovanih 
pogojih ter da snov kot taka niti v 
pripravku ali izdelku nikoli ne bo dana na 
razpolago širši javnosti in se bodo preostale 
količine po preteku obdobja izvzetja 
ponovno zbrale zaradi odstranitve. 
5. Če ni navedeno drugače, proizvajalec ali 
uvoznik snovi ne sme proizvesti ali uvoziti 
prej kot v štirih tednih po obvestilu. 
6. Proizvajalec ali uvoznik upošteva vse 
pogoje, ki jih naloži Agencija v skladu z 
odstavkom 4.
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7. Agencija se lahko odloči, da na zahtevo 
petletno obdobje izvzetja podaljša za največ
dodatnih pet let, za snovi, namenjene izklju
čno razvoju zdravil za ljudi ali živali, pa za 
največ dodatnih deset let, če proizvajalec ali 
uvoznik lahko na podlagi raziskovalnega in 
razvojnega programa dokaže, da je takšno 
podaljšanje upravičeno.
8. Agencija vse osnutke odločitev sporoči 
pristojnim organom posameznih držav 
članic, v katerih potekajo proizvodnja, uvoz 
ali v proizvode in postopke usmerjene 
raziskave. 
Pri sprejetju odločitev v skladu z 
odstavkoma 4 in 7 Agencija upošteva vse 
pripombe teh pristojnih organov.
9. Agencija in pristojni organi zadevnih dr
žav članic vedno obravnavajo vse 
informacije, predložene v skladu z odstavki 
1 do 8, kot zaupne.
10. Proti odločitvam Agencije iz odstavkov 
4 in 7 se lahko vloži pritožba v skladu s 
členi 87, 88 in 89.

Obrazložitev

Now moved to Art. 4a (new) above.

Predlog spremembe 75
Člen 8

1. Aktivne snovi, proizvedene ali uvožene 
izključno za uporabo v fitofarmacevtskih 
sredstvih, ki so vključene v Prilogo I k 
Direktivi Sveta 91/414/EGS1 ali Uredbo 
Komisije (EGS) št. 3600/922, Uredbo 
Komisije (ES) št. 703/20013, Uredbo 
Komisije (ES) št. 1490/20024, Odločbo 
Komisije 2003/565/ES5, ter snovi, za katere 
je Komisija v skladu s členom 6 Direktive 
91/414/EGS sprejela odločitev o popolnosti 
dokumentacije, se štejejo, da so bile 
registrirane za proizvodnjo ali uvoz za 
uporabe iz takšne vključitve ter tako 
izpolnjujejo zahteve iz tega poglavja in 
člena 20.

črtano



PE 353.595v03-00 42/136 AD\579754SL.doc

SL

2. Aktivne snovi, proizvedene ali uvožene 
izključno za uporabo v biocidnih 
proizvodih, ki so bile vključene v priloge I, 
IA ali IB k Direktivi Evropskega 
parlamenta in Sveta 98/8/ES1 ali v Uredbo 
Komisije (ES) št. .../... {uredba v drugem 
pregledu}2 do datuma odločitve iz drugega 
pododstavka člena 16(2) Direktive 98/8/ES, 
se štejejo, da so bile registrirane za 
proizvodnjo ali uvoz za uporabe iz takšne 
vključitve ter tako izpolnjujejo zahteve iz 
tega poglavja in člena 20.

Obrazložitev

These provisions are now included in Article 2, paragraph 2a (new).

Predlog spremembe 76
Člen 9, točka (a), točka (iii)

(iii) informacije o proizvodnji in uporabi(ah) 
snovi v skladu z oddelkom 3 Priloge IV; te 
informacije vključujejo vse navedene uporabe 
registracijskega zavezanca;

(iii) informacije o proizvodnji in uporabi(ah) 
snovi v skladu z oddelkom 3 Priloge IV; te 
informacije vključujejo vse navedene uporabe 
registracijskega zavezanca;

Informacije o proizvodnji in uporabi(ah) 
snovi ter razvrstitvi vseh navedenih uporab 
na podlagi skupin uporab in 
izpostavljenosti, določenih v Prilogi I;

Predlog spremembe 77
Člen 9, točka (a), podtočka (x) a (novo)

(xa) potrditev, da je registracijski zavezanec 
lastnik prvotnih študij, katerih povzetki so 
pridobljeni v skladu s členom 9(a)(vi) ali 
ima pisno dovoljenje lastnika prvotnih 
študij, na katere se sklicuje;

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujen za varovanje lastnikovih pravic v zvezi s podatki preskusov in za 
varovanje podatkov.
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Predlog spremembe 78
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, , popolnoma v skladu s pravili o 
konkurenci, lahko ti za namene registracije 
pridružijo konzorciju. 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.

Obrazložitev

Ustanovitev konzorcijev mora biti  povsem v skladu s pravili o konkurenci in še zlasti s 
členom 81 Pogodbe v zvezi s sporazumi in odločitvami, sklenjenimi med podjetji, ter njihovim 
morebitnim vplivom na konkurenco na trgu. 

Predlog spremembe 79
Člen 10, odstavek 2

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

2. Vsak konzorcij notranje določi razdelitev
pristojbine za registracijo. Vsak 
registracijski zavezanec ali konzorcij, ki je 
plačal pristojbino za registracijo, ima 
pravico do obremenitve drugih, ki želijo 
sodelovati pri registraciji snovi v skladu z 
njihovo lastno odločitvijo in stopnjo izbire. 
Zato je mogoče, da podjetja ali konzorciji 
sami odločajo o porazdelitvi stroškov 
registracije.

Predlog spremembe 80
Člen 10, odstavek 2a (novo)

2a. Komisija oblikuje smernice, da pomaga 
podjetjem, ki tvorijo konzorcije, da v celoti 
upoštevajo določbe pravil Skupnosti o 
konkurenci.

Obrazložitev
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Potrebne so smernice za pomoč podjetjem, ko oblikujejo konzorcij, ne da bi kršili konkuren
čno pravo. 

Predlog spremembe 81
Člen 10, odstavek 2b (novo)

2b. Vsak proizvajalec, uvoznik ali konzorcij 
lahko imenuje predstavnika tretje stranke 
za vse postopke v skladu s tem členom.

Obrazložitev
Za tretjo stranko mora biti omogočeno, sklenjeno v imenu posameznih podjetij ali konzorcija, 
da predstavlja interese podjetja ali skupine proizvajalcev. 

Predlog spremembe 82
Člen 11, odstavek 1 (a)

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

(a) za snovi v količini 1 tone ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika katere koli  
informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih 
iz Priloge V in druge informacije o 
toksikoloških in ekotoksikoloških končnih 
točkah snovi, uporabe in izpostavljenosti, ki 
so na voljo proizvajalcu ali uvozniku;

Predlog spremembe 83
Člen 12, odstavek 1

Podatki o bistvenih lastnostih snovi se lahko 
pridobijo še na druge načine razen s 
testiranjem, še posebej z uporabo 
kakovostnih in količinskih modelov odnosa 
sestava -delovanje ali pa iz podatkov o 
snoveh s podobno sestavo, če je to v skladu s 
pogoji iz Priloge IX.

Podatki o bistvenih lastnostih snovi se lahko 
pridobijo še na druge načine razen s 
testiranjem, še posebej z uporabo 
kakovostnih in količinskih modelov odnosa 
sestava - delovanje ali pa iz podatkov o 
snoveh s podobno sestavo, če je to v skladu s 
pogoji iz Priloge IX.

Testiranje v skladu s Prilogami od VI do 
VIII ni nujno, če podatki o meritvah 
izpostavljenosti in izvedenih ukrepih za 
obvladovanje tveganja kažejo, da je 
opustitev testiranja upravičena, kot je dolo
čeno v prilogi IX. 
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Predlog spremembe 84
Člen 12, odstavek 4

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. Snov se šteje kot enaka, 
če sta stopnja čistoče in vrsta nečistoč
podobni in ne spreminjata profila 
strupenosti. Novi registracijski zavezanec
predloži izjavo o dostopnosti 
predhodnega(ih) davčnega(ih) 
zavezanca(ev), ki mu dovoljuje uporabo 
študij.

Vendar pa se novi registracijski zavezanec na 
takšne študije ne sme sklicevati pri 
zagotavljanju informacij iz oddelka 2 Priloge 
IV.

Vendar pa se novi registracijski zavezanec na 
takšne študije ne sme sklicevati pri 
zagotavljanju informacij iz oddelka 2 Priloge 
IV.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo znatno izboljšal uporabnost Uredbe. Ker mora prvi registracijski 
zavezanec priskrbeti podatke o čistosti snovi (Priloga IV.2.), s tem zagotovi, da snovi ni treba 
registrirati večkrat, ker se čistost in vrsta nečistoč lahko razlikujejo brez negativnega vpliva 
na profil strupenosti. 

Predlog spremembe 85
Člen 13, odstavek 1, pododstavek 1

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 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. Za snovi v 
količini manj kot sto ton se varnostni list 
šteje za poročilo o kemijski varnosti.

Obrazložitev

Razširjen varnostni list vsebuje vse pomembne rezultate ocene tveganja. Zlasti za MSP sta 
dokumenta (poročilo o kemijski varnosti in varnostni list) nepotrebno dvojno breme.
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Predlog spremembe 86
Člen 13, odstavek 2, pododstavek 1

2. Ocene kemijske varnosti v skladu z 
odstavkom 1 ni treba opraviti za snov v 
pripravku, če je njena koncentracija v 
pripravku nižja od naslednjih vrednosti:

2. Ocene kemijske varnosti v skladu z 
odstavkom 1 ni treba opraviti za snov v 
pripravku ali izdelku, če je njena 
koncentracija v pripravku ali izdelku nižja od 
naslednjih vrednosti:

Obrazložitev

Zgornje izvzetje velja le za snovi v pripravkih. Razen snovi v izdelkih veljajo zahteve tudi za 
sledi onesnaževalcev. Različno obravnavanje izdelkov in pripravkov ni utemeljeno s toksikolo
škimi ali ekotoksikološkimi merili. Ta predlog spremembe, ki razširja izvzetje snovi v izdelkih, 
usklajuje REACH z Direktivo 76/769 v zvezi z omejitvami trženja in uporabe nekaterih 
nevarnih snovi in pripravkov, ki izvzema uporabo snovi v pripravkih in izdelkih, kadar so pod 
določenimi mejnimi koncentracijami.

Predlog spremembe 87
Člen 13, odstavek 3, točka (d)

(d) oceno PBT in vPvB. črtano

Obrazložitev
Ločeno vrednotenje snovi PBT in vPvB ni potrebno. Vrednotenje teh lastnosti je že potrebno 
kot del ocene nevarnosti v skladu z odstavkom 3(a) in (c).

Predlog spremembe 88
Člen 13, odstavek 4, zadnji pododstavek 

Ocena izpostavljenosti in opis tveganja se 
nanašata na vse navedene uporabe 
proizvajalca ali uvoznika.

Ocena izpostavljenosti in opis tveganja 
veljata za vse proizvajalčeve ali uvoznikove 
navedene uporabe v količinah ene tone ali 
več na leto.

Obrazložitev

Izboljša uporabnost z omejitvijo uporab, ki so morale biti obravnavane v poročilu o kemijski 
varnosti, na tiste v količini ene tone in več. V skladu s predlogom Komisije bi bilo treba 
obravnavati tudi uporabo v zelo majhnih količinah.
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Predlog spremembe 89
Člen 16, odstavek 2, točke (b), (c) in (d)

(b) podatke o vmesnem proizvodu v skladu z 
oddelkom 2 Priloge IV;

(b) ime vmesnega proizvoda, vključno s 
številko CAS, če je na voljo;

(c) razvrstitev vmesnega proizvoda; (c) razvrstitev vmesnega proizvoda, če je na 
voljo;

(d) vse razpoložljive obstoječe informacije o 
fizikalno-kemijskih lastnostih vmesnega 
proizvoda ter o njihovem vplivu na zdravje 
ljudi in okolje.

(d) obseg proizvodnje v količinskih 
stopnjah (> 1 tona, > 10 ton, > 100 ton, 
> 1000 ton) na leto.

Obrazložitev
Natančna določitev podatkov zahteva stroškovno analizo. To je treba zahtevati le v posebnih 
primerih, npr. pri konzorcijih.
Razvrstitev je ponavadi potrebna le za vmesne proizvode, ki so dani v promet.

Predlog spremembe 90
Člen 16, odstavek 3

3. Registracijska dokumentacija za
prepeljani izolirani vmesni proizvod v koli
čini, ki znaša več kot 1000 ton na leto, mora
poleg informacij iz odstavka 2 vključevati
še informacije iz Priloge V.

Za pridobitev teh informacij se uporablja 
člen 12.

3. V roku dveh let od registracije se mora od 
vseh proizvajalcev ali uvoznikov, ki 
proizvajajo ali uvažajo ne mestu ali 
prepeljane izolirane vmesne proizvode v koli
čini, ki znaša 1 tono ali več na leto, 
zahtevati, da predloži informacije v skladu 
z odstavkoma 1 in 2 v zvezi z lastnostmi 
snovi iz Priloge V, razen informacij o 
senzibilizaciji; ta informacija mora biti na 
voljo pristojnim organom za uradna 
preverjanja (člen 122) in tudi Agenciji, na 
zahtevo.

Obrazložitev

Enaka informacija se beleži za vmesne in druge snovi. Vseeno pa teh iz praktičnih razlogov ni 
treba sporočiti Agenciji.

Predlog spremembe 91
Člen 17, odstavek 1, pododstavek 1
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Če naj bi na mestu izolirani vmesni proizvod 
ali prepeljani vmesni proizvod 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 in tretjim pododstavkom.

Če naj bi na mestu izolirani vmesni proizvod 
ali prepeljani vmesni proizvod v Skupnosti 
proizvajala dva ali več proizvajalcev in/ali 
uvažala dva ali več uvoznikov, lahko ti za 
namene registracije ustanovijo konzorcij, ob 
polnem upoštevanju konkurenčnih pravil. 
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 in tretjim pododstavkom.

Obrazložitev

Postopek za oblikovanje konzorcija za registracijo izoliranih vmesnih proizvodov mora biti 
isti kot postopek za registracijo snovi.

Predlog spremembe 92
Člen 17, odstavek 2

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

2. Registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača enakovreden delež
pristojbine za registracijo, izračunano z 
delitvijo skupne vsote registracijske 
pristojbine s številom članov konzorcija.

Obrazložitev

Postopek za oblikovanje konzorcija za registracijo izoliranih vmesnih proizvodov mora biti 
isti kot postopek za registracijo snovi.

Predlog spremembe 93
Člen 17, odstavek 2 a (novo)

2a. Vsak proizvajalec, uvoznik ali konzorcij 
lahko imenuje predstavnika tretje stranke 
za vse postopke v skladu s tem členom.

Obrazložitev
Postopek za oblikovanje konzorcija za registracijo izoliranih vmesnih proizvodov mora biti 
isti kot postopek za registracijo snovi.

Predlog spremembe 94
Člen 19, odstavek 1, pododstavek 2
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Prijavnik lahko začne snov proizvajati ali uva
žati, če ni nobenega znaka Agencije o 
nasprotovanju v skladu s členom 18(2) v treh 
tednih od dneva registracije, brez poseganja 
v četrti pododstavek člena 25(4).

Prijavnik lahko začne snov proizvajati ali uva
žati, če ni nobenega znaka Agencije o 
nasprotovanju v skladu s členom 18(2) v treh 
tednih od dneva registracije, brez poseganja 
v člen 25(8).

Obrazložitev
Popravek redakcijske napake.

Predlog spremembe 95
Člen 19, odstavek 2

2. Če je Agencija obvestila prijavnika, da 
mora predložiti dodatne podatke v skladu z 
drugim pododstavkom člena 18(2), lahko 
prijavnik začne s proizvodnjo ali z uvozom, 
če Agencija ne izda nobenega obvestila o 
nasprotovanju, tri tedne po tem, ko Agencija 
prejme dodatne podatke, potrebne za dokon
čanje registracije, brez poseganja v četrti 
pododstavek člena 25(4).

2. Če je Agencija obvestila prijavnika, da 
mora predložiti dodatne podatke v skladu z 
drugim pododstavkom člena 18(2), lahko 
prijavnik začne s proizvodnjo ali z uvozom, 
če Agencija ne izda nobenega obvestila o 
nasprotovanju, tri tedne po tem, ko Agencija 
prejme dodatne podatke, potrebne za dokon
čanje registracije, brez poseganja v 
člen 25(8).

Obrazložitev
Popravek redakcijske napake.

Predlog spremembe 96
Člen 20, odstavek 1

1. Po registraciji mora registracijski 
zavezanec Agencijo na svojo pobudo takoj 
pisno obvestiti v obliki, ki jo določi Agencija 
v skladu s členom 108, o naslednjih 
spremembah:

1. Po registraciji mora registracijski 
zavezanec Agencijo na svojo pobudo takoj 
pisno obvestiti v obliki, ki jo določi Agencija 
v skladu s členom 108, o naslednjih 
spremembah:

(a) o spremembi svojega statusa, kot je 
proizvajalec ali uvoznik, ali svojih podatkov, 
kot je ime ali naslov;

(a) o spremembi svojega statusa, kot je 
proizvajalec ali uvoznik, ali svojih podatkov, 
kot je ime ali naslov;

(b) o spremembi sestave snovi v skladu s 
Prilogo IV;

(b) o spremembi sestave snovi v skladu s 
Prilogo IV;

(c) o večjih spremembah letnih ali skupnih 
količin, ki jih proizvede ali uvozi;

(c) o večjih spremembah letnih ali skupnih 
količin, ki jih proizvede ali uvozi;
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(d) o novih uporabah, za katere se snov 
proizvaja ali uvaža in za katere se lahko 
upravičeno pričakuje, da jih pozna;

(d) o novih uporabah ali skupinah 
uporab/izpostavljenosti, za katere se snov 
proizvaja ali uvaža ter ki jih pozna in jih 
podpira;

(e) o pomembnih novih spoznanjih glede 
nevarnosti snovi za zdravje ljudi in/ali okolje, 
za katera se lahko upravičeno pričakuje, da je 
z njimi seznanjen;

(e) o pomembnih novih spoznanjih glede 
tveganja snovi za zdravje ljudi in/ali okolje, 
za katera se lahko upravičeno pričakuje, da je 
z njimi seznanjen;

(f) o spremembi v razvrstitvi in označitvi 
snovi;

(f) o spremembi v razvrstitvi in označitvi 
snovi;

(g) o zadnjemu stanju prilagojenem ali 
spremenjenem poročilu o kemijski varnosti.

(g) o zadnjemu stanju prilagojenem ali 
spremenjenem poročilu o kemijski varnosti.

Agencija sporoči te informacije 
pristojnemu organu zadevne države 
članice.

črtano

Obrazložitev
Izraz „za katere se lahko upravičeno pričakuje“ je nepraktičen. Od proizvajalca/uvoznika se 
ne sme zahtevati obveščanja o uporabah, ki jih ne podpira.

Predlog spremembe 97
Člen 22, odstavek 2

2. Če količina prijavljene snovi, 
proizvedene ali uvožene, na proizvajalca 
oziroma uvoznika doseže naslednji koli
činski prag v skladu s členom 11, je treba v 
skladu s členoma 9 in 11 predložiti dodatno 
zahtevane informacije, ki ustrezajo temu 
količinskemu pragu in vsem nižjim koli
činskim pragom, razen če niso bile že 
predložene v skladu z navedenima členoma.

2. Za snovi, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, se uporablja člen 20.

Obrazložitev

Preprečevanje podvajanja postopkov: snovi, ki so bile razvrščene v skladu z Direktivo 
67/548/EGS, so šle skozi postopke, podobne registraciji in vrednotenju v skladu s predlogom 
REACH.

Predlog spremembe 98
Člen 23, odstavek 1
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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 
nepotrebnega podvajanja drugih preskusov.

1. Da se prepreči nepotrebno preskušanje na 
živalih, se preskušanje na vretenčarjih za to 
uredbo sprejme le kot skrajni ukrep.

Za omejevanje nepotrebnega podvajanja 
drugih preskusov, se registracijske 
zavezance močno spodbuja, da si 
izmenjujejo rezultate študije in druge 
podatke.

Predlog spremembe 99
Naslov III, poglavje 2, člen 23, odstavek 4 a (novo)

4a. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji lahko imenuje 
predstavnika tretje strani za vse postopke iz 
tega naslova.

Obrazložitev

Družbe morajo zaradi zaupnosti in/ali praktičnih razlogov imeti možnost, da jih zastopa tretja 
stran.

Predlog spremembe 100
Člen 24, odstavek 5

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, odvisno 
od primera, ki so jih ti predložili in so vklju
čevale vretenčarje. 

5. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, Agencija to najprej
sporoči predhodnemu registracijskemu 
zavezancu, da se prepriča, ali želi, da se 
njihova imena razkrijejo. Če soglaša, 
Agencija potencialnemu registracijskemu 
zavezancu takoj sporoči imena in naslove 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) ter ustrezne povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke študij, odvisno 
od primera, ki so jih ti predložili in so vklju
čevale vretenčarje. 
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Te študije se ne smejo ponovno izvesti.

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).

Hkrati Agencija predhodnim registracijskim 
zavezancem sporoči ime in naslov 
potencialnega registracijskega zavezanca.

Te študije se ne smejo ponovno izvesti.

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).

Hkrati Agencija predhodnim registracijskim 
zavezancem sporoči ime in naslov 
potencialnega registracijskega zavezanca ali 
njegovega predstavnika - tretje stranke, 
imenovane v skladu s členom 23(4a)(novo).

Obrazložitev

Podatke o predhodnih registracijskih zavezancih je treba varovati pred razkritjem novim 
registracijskim zavezancem in obratno v primerih, kjer razkritje lahko izda zaupne poslovne 
informacije.

Predlog spremembe 101
Člen 24, odstavek 6

6. Če drug potencialni registracijski 
zavezanec poizveduje o enaki snovi, 
Agencija oba potencialna registracijska 
zavezanca takoj obvesti o imenu in naslovu 
drugega potencialnega registracijskega 
zavezanca ter študijah na vretenčarjih, ki jih 
morata opraviti.

6. Če drug možni registracijski zavezanec 
poizveduje o enaki snovi, Agencija oba mo
žna registracijska zavezanca takoj obvesti o
imenu in naslovu drugega možnega
registracijskega zavezanca, or his third party 
representative appointed under Article 23, 
paragraph 4a (new, ter študijah na vreten
čarjih, ki jih morata opraviti.

Obrazložitev

Podatke o možnih registracijskih zavezancih je treba varovati pred razkritjem v primerih, kjer 
razkritje lahko izda zaupne poslovne informacije.

Predlog spremembe 102
Člen 24, odstavek 6a (novo)
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6a. Predhodni ali možni registracijski 
zavezanec, ki ne želi, da se njegovo ime 
razkrije, o tem obvesti Agencijo v 15 dneh 
od zahteve, kdo ga bo zastopal. 
Če Agencija ne dobi odgovora v danem 
časovnem roku, se podatki (možnega) 
registracijskega zavezanca obravnavajo kot 
nezaupni.

Obrazložitev

Varovanje identitete predhodnih ali možnih registracijskih zavezancev ne sme prepovedati 
izmenjavo rezultatov študij, ki vključujejo preskuse na vretenčarjih.

Predlog spremembe 103
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 stro
škov, 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) možnega
registracijskega zavezanca in Agencijo o stro
ških, ki jih je imel (so jih imeli) z zadevno 
študijo. Na zahtevo možnega registracijskega 
zavezanca se Agencija odloči, da mu po 
prejemu dokazila, da je predhodnemu(im) 
registracijskemu(im) zavezancu(em) plačal 
znesek, določen v členu 25(8a), da na 
razpolago povzetke ali zanesljive študijske 
povzetke, odvisno od primera, zadevnih 
študij ali njihove ugotovitve.

Obrazložitev
Zdi se nenavadno, da vsak možni registracijski zavezanec plača 50 % prvotnih stroškov 
preskusov, ne glede na proizvedeno količino in število možnih ali predhodnih registracijskih 
zavezancev. Člen 25(8a) (novo) določa mehanizem za bolj enakovredno delitev prvotnih stro
škov študije.

Predlog spremembe 104
Člen 25, odstavek 6
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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)
možnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
možnemu 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 mo
žnega registracijskega zavezanca terjatev po
znesku, določenem v členu 25(8a), ki je 
izterljiva na nacionalnih sodiščih.

Obrazložitev
To izhaja iz predloga spremembe člena 25(5).

Predlog spremembe 105
Člen 25, odstavek 8

8. Čakalna doba za registracijo se v skladu s 
členom 19 (1) za novega registracijskega 
zavezanca podaljša za štiri mesece, če to 
zahteva predhodni registracijski zavezanec.

8. Čakalna doba za registracijo se v skladu s 
členom 19(1) za novega registracijskega 
zavezanca podaljša za obdobje, sorazmerno 
s časom, potrebnim za izvedbo ustreznih 
študij in potrebnega ocenjevanja, če to 
zahteva predhodni registracijski zavezanec.

Obrazložitev

Potrebno obdobje mora izražati čas, ki je potreben za izvedbo preskusov in pridobitev podatkov. 
Zagotoviti je treba, da možni registracijski zavezanec ne dobi kakršne koli neupravičene časovne 
prednosti za proizvodnjo njegove snovi, zlasti v primeru snovi, ki niso v postopnem uvajanju. 
Časovna prednost je običajno bolj pomembna pri inovacijskih izdelkih kot pa samih stroških. 

Predlog spremembe 106
Člen 25, odstavek 8 a (novo)

8a. Prispevek pri stroških na stranko določi 
Agencija na osnovi smernic iz člena 
73(1a)(novo).

Predlog spremembe 107
Člen 26
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1. Potencialni registracijski zavezanec snovi 
v postopnem uvajanju, ki želi biti upravičen 
do prehodnega režima iz člena 21, predloži 
Agenciji v obliki, ki jo ta določi v skladu s 
členom 108, vse naslednje informacije:

1. Potencialni registracijski zavezanec snovi 
v postopnem uvajanju, ki želi biti upravičen 
do prehodnega režima iz člena 21, predloži 
Agenciji v obliki, ki jo ta določi v skladu s 
členom 108, vse naslednje informacije:

(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno z njeno številko Einecs in 
CAS, če sta na voljo;

(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno z njeno številko Einecs in 
CAS, če sta na voljo;

(b) svoje ime in naslov ter ime osebe za stike; (b) svoje ime in naslov ter ime osebe za stike 
ali ime osebe, ki ga zastopa (če je to 
potrebno);

(c) predvideni rok za registracijo/količinski 
razpon;

(c) predvideni rok za registracijo/količinski 
razpon;

(d) navedbo fizikalno-kemijskih, toksikolo
ških in ekotoksikoloških končnih to
čk/lastnosti, za katere ima na voljo ustrezne 
študije ali informacije za izpolnitev 
informacijskih zahtev za registracijo, če 
obstajajo;

(d) navedbo fizikalno-kemijskih, toksikolo
ških in ekotoksikoloških končnih to
čk/lastnosti, za katere ima na voljo ustrezne 
študije ali informacije za izpolnitev 
informacijskih zahtev za registracijo, če 
obstajajo;

(e) izjavo o tem, ali študije iz točke (d) vklju
čujejo preskuse na vretenčarjih ali ne, ter če 
ne, ali namerava skupaj s svojo registracijo 
dati pritrdilno izjavo za namene iz točke (x) 
člena 9(a).

(e) izjavo o tem, ali študije iz točke (d) vklju
čujejo preskuse na vretenčarjih ali ne, ter če 
ne, ali namerava deliti povzetke in zanesljive 
študijske povzetke z drugimi 
registracijskimi zavezanci v skladu s točko
(x) člena 9(a).

Potencialni registracijski zavezanec lahko 
omeji informacije, ki se predložijo v skladu s 
prvim pododstavkom, na tiste končne to
čke/lastnosti, za katere so se zahtevali 
preskusi.

Potencialni registracijski zavezanec lahko 
omeji informacije, ki se predložijo v skladu s 
prvim pododstavkom, na tiste končne to
čke/lastnosti, za katere so se zahtevali 
preskusi.

2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo 
vsaj 18 mesecev pred:

2. Informacije iz odstavka 1 se predložijo 
vsaj 18 mesecev po tem, ko začne veljati ta 
uredba.

(a) potekom roka iz člena 21(1) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več
na leto;

črtano

(b) potekom roka iz člena 21(2) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša eno tono ali več
na leto.

črtano
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3. Registracijski zavezanci, ki ne predložijo 
zahtevanih informacij iz odstavka 1, ne 
morejo uveljavljati člena 21.

3. Registracijski zavezanci, ki ne predložijo 
zahtevanih informacij iz odstavka 1, ne 
morejo uveljavljati člena 21.

4. Proizvajalci in uvozniki snovi v postopnem 
uvajanju v količini, ki znaša manj kot eno 
tono na leto, ter uporabniki na nižji stopnji 
lahko predložijo Agenciji informacije iz 
odstavka 1 v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108.

4. Proizvajalci in uvozniki snovi v postopnem 
uvajanju v količini, ki znaša manj kot eno 
tono na leto, ter uporabniki na nižji stopnji 
lahko predložijo Agenciji informacije iz 
odstavka 1 v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108.

5. Agencija vnese informacije, predložene v 
skladu z odstavki 1 do 4, v zbirko podatkov.
Proizvajalcem in uvoznikom, ki so predlo
žili informacije o teh snoveh v skladu z 
odstavki 1 do 4, odobri dostop do podatkov 
o posameznih snoveh. Dostop do teh 
podatkov imajo tudi pristojni organi držav 
članic.

5. Agencija vnese informacije, predložene v 
skladu z odstavki 1 do 4, v zbirko podatkov.
Seznam prej registriranih snovi mora 
Agencija predložiti javnosti dostopno v 
skladu s členom 2 zgoraj v roku treh 
mesecev po preteku roka iz tega odstavka.
Seznam vsebuje imena snovi vključno s 
številkami Einecs in CAS ter imena in 
kontaktne podatke tistih proizvajalcev in 
uvoznikov, ki so dolžni izmenjevati podatke 
ali so izrazili pripravljenost za to.

Predlog spremembe 108
Člen 26a (novo)

Register snovi
1. Agencija bo vodila register snovi, ki 
vsebuje informacije iz člena 26(1).

2. Po poteku roka za predložitev, dolo
čenega v členu 26(2),Agencija nemudoma 
objavi vse predložene snovi v registru snovi, 
ki vsebuje: 

(a) ime snovi in, kjer je ustrezno, skupino 
snovi, vključno z njeno številko EINECS in 
CAS, če sta na voljo;
(b) kjer je ustrezno, ime in naslov 
proizvajalca in uvoznika, pod pogojem, da 
je za to bilo pridobljeno dovoljenje v skladu 
s členom 26(5);

(c) toksikološke ali ekotoksikološke končne 
točke, za katere so na voljo študije na 
podlagi preskusov na vretenčarjih; 
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(d) skrajni rok za registracijo posamezne 
snovi je lahko najbolj zgodaj tisti, ki je v 
skladu s členom 21.

3. Proizvajalec ali uvoznik lahko imenuje 
fizično ali pravno osebo, ki je prijavljena v 
Skupnosti, za svojega predstavnika, ki naj 
bo objavljen na spletni strani. Če je bilo 
ime predstavnika predloženo Agenciji v 
skladu s členom 26 (1) (b), identiteta 
proizvajalca ali uvoznika ne bo objavljena, 
kot je določeno v odstavku 2.
4. Uporabniki na nižji stopnji morajo 
obvestiti Agencijo, da obstajajo njihove 
študije o toksikoloških in ekotoksikoloških 
končnih točkah iz preskusov na vreten
čarjih v roku enega leta od objave registra 
snovi v skladu z odstavkom 2 zgoraj. 
Agencija dopolni register snovi in objavi 
dopolnilni seznam 13 mesecev po objavi 
registra.

Obrazložitev

The pre-registered substances will be included in a register of substances and will be 
published. This will ensure transparency about which phase- in substances are on the market 
and it will indicate the earliest registration deadline for each substance. This early 
publication of all phase-in substances enables communication both between manufacturers 
and importers to prepare the registration dossiers and between suppliers and downstream 
users.

Predlog spremembe 109
Člen 26b (novo)

Člen 26b

Pristojnost in pravno varstvo
1. Če ni določeno drugače, je Agencija 
odgovorna za odločitve v skladu s tem 
naslovom.

2. Pritožbe se lahko vložijo proti odločitvam 
Agencije v skladu z določbami členov 87, 
88 in 89.

Obrazložitev
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Zaradi jasnosti je treba pristojnost Agencije izrecno navesti za celoten naslov III. Namesto lo
čenega naštevanja za posamezno priložnost je treba pravico do pritožbe določiti tu na enem 
mestu.

Predlog spremembe 110
Člen 27, odstavek 1

1. Vsi proizvajalci in uvozniki, ki so 
Agenciji predložili informacije v skladu s 
členom 26 za enako snov v postopnem 
uvajanju, so udeleženci foruma za izmenjavo 
informacij o snoveh (Sief).

1. Vsi (možni) registracijski zavezanci, ki so 
Agenciji predložili informacije v skladu s 
členom 26 za enako snov v postopnem 
uvajanju, so udeleženci foruma za izmenjavo 
informacij o snoveh (Sief), do preteka kon
čnega roka iz člena 21(3).

Obrazložitev
Predlog spremembe poskuša omogočiti SIEF dostopen tudi uporabnikom na najnižji stopnji. 
Razen tega je trajanje SIEF določeno, da zagotovi delovanje med obdobjem registracije za 
snovi v postopnem uvajanju.

Predlog spremembe 111
Člen 27, odstavek 2 a (novo)

2a. Udeleženci Sief si morajo prizadevati 
za dogovor o razlagi informacij, ki si jih 
izmenjujejo.

Obrazložitev
Predlog spremembe močno spodbuja registracijske zavezance, da se dogovorijo o 
interpretaciji (nevarnosti) podatkov, da se izmenjujejo podatki.

Predlog spremembe 112
Člen 28, odstavek 1, drugi pododstavek 

V dveh tednih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(em), ki je (so) to 
zahteval(i) dokazilo o svojih stroških. Udele
ženec(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 dveh tednih po oddaji zahtevka lastnik 
študije zagotovi udeležencu(em), ki je (so) to 
zahteval(i) dokazilo o svojih stroških. Udele
ženec(ci) in lastnik sprejmejo vse razumne 
ukrepe, da dosežejo sporazum o razdelitvi 
stroškov. Če takšnega sporazuma ne morejo 
doseči, se stroški razdelijo v skladu s členom 
25(8a). Lastnik študijo zagotovi v dveh 
tednih po prejemu plačila.
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Obrazložitev

Usklajuje člen 28 z zgornjim predlogom spremembe člena 25.

Predlog spremembe 113
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 tak
šnih 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 udeležencev terjatev v vi
šini enakega deleža stroškov, ki je izterljiv 
na nacionalnih sodiščih.

3. Če lastnik študije iz odstavka 1 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 tak
šnih 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 udeležencev terjatev v vi
šini deleža stroškov v skladu s členom 25(8 
a), ki je izterljiv na nacionalnih sodiščih. 

Obrazložitev

Usklajuje člen 28 z zgornjim predlogom spremembe člena 25.

Predlog spremembe 114
Člen 29, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

1a. To ne velja za snovi in pripravke, dane 
v promet v količini manj kot 1 kg na leto ali 
dobavljene le enkrat za znanstvene 
raziskave in razvoj.

Obrazložitev

Zahteva po izdelavi varnostnega lista za zelo majhne količine ali enkratno dobavo bi bila 
pretirana.

Predlog spremembe 115
Člen 29, odstavek 1 a (novo) 
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1a. Z odstopanjem od tega se varnostni list, 
ki je izdelan v skladu s Prilogo Ia, ne 
zahteva za pripravke, če se pripravek 
prenese med dvema tovarnama iste družbe 
(holdinga) v EU, ki nista del iste pravne 
osebe.

Obrazložitev

Prenosi med dvema tovarnama iste družbe (holdinga) v EU, ki nista del iste pravne osebe, se 
ne smejo šteti kot dajanje pripravka v promet. Ob upoštevanju dejstva, da je pripravek vedno 
pod nadzorom družbe, zahteva po ločenem varnostnem listu za takšne pripravke ne vpliva 
ugodno na zdravje ljudi ali okolje.

Predlog spremembe 116
Člen 29, odstavek 6, točka 15 a (novo)

15 a specifications and grounds on which 
testing according to Annex IX was waived, 
where applicable.

Predlog spremembe 117
Člen 29, odstavek 6, zadnji pododstavek

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezni 
predvideni potek izpostavljenosti doda kot 
priloga k varnostnemu listu.

Če se oceni kemijska varnost, se ustrezni 
predvideni potek izpostavljenosti opiše pod 
ustreznimi naslovi varnostnega lista.

Obrazložitev

L’Annexe à joindre à la Fiche de données de sécurité (SDS), décrivant les scénarios 
d’exposition en cas d’évaluation de la sécurité chimique, n’est pas nécessaire. Une fiche de 
données de sécurité doit rester facilement accessible et compréhensible pour les utilisateurs 
en aval.. Il est inutile de décrire les scénarios d’exposition dans une annexe car notamment :

- l’utilisation identifiée couverte par la fiche de données de sécurité est mentionnée dans cette 
dernière (section 1-2) ;

- En outre, la fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences GHS.

Predlog spremembe 118
Člen 29, odstavek 8
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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 dobavljen varnostni list, v
skladu s temi določbami, pred začetkom 
veljavnosti te uredbe. Dobavitelji ga takoj 
prilagodijo zadnjemu stanju v naslednjih 
primerih:

(a) takoj ko so na voljo novi podatki, ki so 
lahko potrebni, da omogočijo določitev in 
uporabo ustreznih ukrepov za obvladovanje 
tveganja; 

(a) takoj ko so na voljo novi podatki, ki so 
lahko potrebni, da omogočijo določitev in 
uporabo ustreznih ukrepov za obvladovanje 
tveganja; 

(b) po registraciji snovi; (b) v primeru registracije snovi;

(c) po izdaji dovoljenja ali njegovi zavrnitvi; (c) v primeru izdaje dovoljenja ali njegove 
zavrnitve; 

(d) po uvedbi omejitve. (d) v primeru uvedbe omejitve. 

Nova, z datumom opremljena različica 
varnostnega lista z oznako „Sprememba: 
(dne)“ se zagotovi brezplačno vsem 
predhodnim prejemnikom, ki so jim dobavili 
snov ali pripravek v preteklih 12 mesecih.

Nova, z datumom opremljena različica 
varnostnega lista z oznako „Sprememba: 
(dne)“ se zagotovi brezplačno vsem 
predhodnim prejemnikom, ki so jim dobavili 
snov ali pripravek v preteklih 12 mesecih.

Obrazložitev

Če se od podjetij že zahteva izpolnjevanje nekaterih določb v skladu z začasno strategijo 
REACH, je treba predvideti zaščitno klavzulo, s katero se zagotovi, da tega ni treba ponoviti 
po začetku veljavnosti uredbe REACH.

Predlog spremembe 119
Člen 30, odstavek 2

2. 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:

2. 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:

(a) takoj ko so na voljo novi podatki, ki so 
lahko potrebni, da omogočijo določitev in 
uporabo ustreznih ukrepov za obvladovanje 
tveganja;

(a) takoj ko so na voljo novi podatki, ki so 
lahko potrebni, da omogočijo določitev in 
uporabo ustreznih ukrepov za obvladovanje 
tveganja;

(b) po registraciji snovi; (b) v primeru registracije snovi;
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(c) po izdaji dovoljenja ali njegovi zavrnitvi; (c) v primeru izdaje dovoljenja ali njegove 
zavrnitve;

(d) po uvedbi omejitve. (d) v primeru uvedbe omejitve.

Te nove informacije se dostavijo brezplačno 
vsem predhodnim prejemnikom, ki so jim 
dobavili snov ali pripravek v preteklih 
12 mesecih.

Te nove informacije se dostavijo brezplačno 
vsem predhodnim prejemnikom, ki so jim 
dobavili snov ali pripravek v preteklih 
12 mesecih.

Obrazložitev

Prilagoditev novim tehnologijam.

Predlog spremembe 120
Člen 31

Vsak udeleženec dobavne verige snovi ali 
pripravka sporoči naslednjemu udeležencu ali 
distributerju, ki je v dobavni verigi na višji 
stopnji, naslednje informacije: 

Razen če bi prišlo so razkritja zaupnih 
informacij, zaščitenih s členom 116, vsak
udeleženec dobavne verige snovi ali 
pripravka sporoči naslednjemu udeležencu ali 
distributerju, ki je v dobavni verigi na višji 
stopnji, naslednje informacije:

Obrazložitev

Izvzetje iz poročanja višjim stopnjam v dobavni verigi mora biti na voljo uporabnikom nižje 
stopnje, če poročanje razkrije zaupne informacije o uporabniku ali posebni uporabi 
kemikalije. S tem bi se lahko izognili primerom, ko bi lahko proizvajalec te informacije 
posredoval tekmecem uporabnikov na nižji stopnji.

Predlog spremembe 121
Člen 31 a (novo)

Člen 31 a

1. Proizvajalec ali uvoznik snovi iz Priloge 
XIII ali pripravka ali izdelka, ki vsebuje 
tako snov, bo na zahtevo uporabnika na ni
žji stopnji, v kolikor je to razumno mogoče 
zahtevati, priskrbel nujne podatke za oceno 
učinkov snovi na zdravje ljudi in okolje, ob 
upoštevanju delovanja in uporabe, ki je 
navedeno v zahtevi.
2. Zahteve za podatke iz odstavka I zgoraj 
veljajo smiselno na višji stopnji v dobavni 
verigi.
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Obrazložitev
Information on hazardous (authorised) substances on their own, in preparations, and in 
articles must be distributed through the supply chain (upwards and downwards) to enable the 
companies to take appropriate actions and to make informed decisions concerning the 
contents of their products. The downstream users' right to obtain information on such 
substances is crucial in order to rebuild consumer confidence and to regain goodwill.

Predlog spremembe 122
Člen 32, naslov

Dostopnost informacij iz varnostnega lista
delavcem

Dostopnost informacij o varnosti delavcem

Obrazložitev

Vse informacije z varnostnega lista ne smejo biti dostopne. Ta predlog spremembe je povezan 
z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova IV: Obveščanje v dobavni verigi. 

Predlog spremembe 123
Člen 33

33. Vsi udeleženci dobavne verige zbirajo 
vse informacije, ki jih potrebujejo za 
izvajanje svojih nalog iz te uredbe, ter jih 
hranijo najmanj deset let po tem, ko so zadnji
č proizvedli, uvozili, dobavili ali uporabili 
snov kot tako ali v pripravku. Brez vpliva na 
naslova II in VI vsak udeleženec dobavne 
verige na zahtevo takoj te informacije predlo
ži ali jih da na razpolago pristojnemu 
organu države članice, v kateri ima ta udele
ženec dobavne verige svoj sedež, ali 
Agenciji.

33. Vsi udeleženci dobavne verige zbirajo 
vse informacije, ki jih potrebujejo za 
izvajanje svojih nalog iz te uredbe, ter jih 
hranijo najmanj pet let po tem, ko so zadnjič
proizvedli, uvozili, dobavili ali uporabili snov 
kot tako ali v pripravku. Brez poseganja v 
naslova II in VI vsak udeleženec dobavne 
verige na zahtevo takoj te informacije predlo
ži ali jih da na voljo Agenciji.

Obrazložitev

Obveznost hranjenja vseh informacij REACH 10 let po tem, ko je bila snov nazadnje 
proizvedena, uvožena, dobavljena ali uporabljena, je velika birokratska težava za mala in 
srednje velika podjetja. Zato je treba to obdobje znižati na pet let. 

Predlog spremembe 124
Člen 34, odstavek 1
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1. Uporabnik na nižji stopnji lahko 
zagotovi informacije, ki pomagajo pri 
pripravi registracije.

1. Uporabnik na nižji stopnji lahko 
zagotovi informacije, ki pomagajo pri 
pripravi registracije. Te informacije se 
lahko predložijo neposredno Agenciji. Dolo
čbe naslova III se smiselno uporabljajo.

Obrazložitev

Predlog REACH uporabniku na nižji stopnji izrecno ne omogoča, da postane registracijski 
zavezanec ali sodeluje v konzorcijih. Za uporabnike na nižji stopnji je mogoče tveganje znatne 
časovne zamude pri dajanju proizvoda v promet zaradi birokratskih zahtev za registracijo, ki 
lahko zahtevajo preskušanje in druge upravne postopke pred novo kemično uporabo. Brez mo
žnosti za registracijo ali sodelovanje v konzorcijih nima uporabnik na nižji stopnji nobene mo
žnosti, da pospeši postopek preskušanja in registracije.

Predlog spremembe 125
Člen 34, odstavek 2

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba. Pri tem zagotovi dovolj 
informacij, ki njegovemu dobavitelju omogo
čijo, da v svoji oceni kemijske varnosti za 
uporabo pripravi predviden potek 
izpostavljenosti. 

Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da o 
uporabi pisno obvesti proizvajalca, uvoznika,
uporabnika na nižji stopnji, distributerja ali 
katerega koli drugega udeleženca v dobavni 
verigi, ki mu dobavlja snov, zato da bi ta 
postala navedena uporaba. Pri tem zagotovi 
dovolj informacij, ki njegovemu dobavitelju 
omogočijo, da v svoji oceni kemijske 
varnosti za uporabo predloži predviden 
potek izpostavljenosti.
V skladu s členom 3(26) proizvajalcem, 
uvoznikom ali uporabnikom na nižji 
stopnji ni treba predložiti predvidenega 
poteka izpostavljenosti. 
Ta odstavek se ne uporablja za neodobreno 
uporabo.

Obrazložitev

Od dobavitelja se ne sme zahtevati, da odobri vse uporabe, ki jih določi uporabnik na nižji 
stopnji, in pripravi predvidene poteke izpostavljenosti za neodobrene uporabe. Odstavek 2 ne 
sme biti v nasprotju s postavko 16 varnostnega lista (ki je tudi del varnostnega lista GHS)

The amendment clarifies that the suppliers are only exceptionally allowed to refuse to provide 
a down-stream user with the necessary exposure scenario for a use. This clarification has 
particular value for SMEs as it gives legal certainty and makes cost more calculable.

Predlog spremembe 126
Člen 34, odstavek 4, prvi pododstavek
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4. Uporabnik snovi kot take ali v pripravku 
na nižji stopnji pripravi poročilo o kemijski 
varnosti v skladu s Prilogo XI za vse 
uporabe, ki ne spadajo pod pogoje iz 
predvidenega poteka izpostavljenosti, ki mu 
je bil sporočen v varnostnem listu.

4. Vsak uporabnik snovi kot take ali v 
pripravku na nižji stopnji pripravi poročilo o 
kemijski varnosti v skladu s Prilogo XI za 
vse uporabe v količini 1 tone ali več na leto 
za snov, ki ne spadajo pod pogoje iz 
predvidenega poteka izpostavljenosti, ki mu 
je bil sporočen v varnostnem listu.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja enako obravnavo registracijskih zavezancev in 
uporabnikov na nižji stopnji v zvezi z uporabami, ki morajo biti vključene v oceno kemijske 
varnosti, ki bi jih bilo treba – zaradi večje uporabnosti – zagotoviti le za uporabe v količini 1 
tone ali več na leto.

Predlog spremembe 127
Člen 34 a (novo)

Člen 34a

V skladu s ciljem spodbujanja preskusnih 
metod, ki ne vključujejo živali, morajo 
Komisija, države članice in industrija pove
čati sredstva in prizadevanja, namenjena 
pospeševanju razvoja in potrjevanja takšnih 
nadomestnih preskusnih metod.

Obrazložitev

Cilj te uredbe za spodbujanje preskusnih metod, ki ne vključujejo živali, mora biti izražen v 
besedilu te uredbe, zlasti zaradi sedanjega pomanjkanja sredstev in prizadevanj na tem podro
čju ter počasnega napredka v razvoju in potrjevanju nadomestnih metod. 

Predlog spremembe 128
Člen 35, odstavek 1
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1. Pred začetkom določene uporabe snovi, ki 
jo je v skladu s členoma 5 ali 16 registriral 
udeleženec, ki je v dobavni verigi na višji 
stopnji, mora uporabnik na nižji stopnji 
Agenciji sporočiti informacije iz odstavka 2 
tega člena, če je dobil varnostni list, ki vklju
čuje predvideni potek izpostavljenosti, in če 
uporabnik na nižji stopnji snov uporablja pod 
pogoji, ki niso opisani v tem predvidenem 
poteku izpostavljenosti.

1. Pred začetkom določene uporabe snovi, ki 
jo je v skladu s členoma 5 ali 16 registriral 
udeleženec, ki je v dobavni verigi na višji 
stopnji, mora uporabnik na nižji stopnji 
Agenciji sporočiti informacije iz odstavka 2 
tega člena, če je dobil varnostni list, ki vklju
čuje predvideni potek izpostavljenosti, 
skupino uporabe ali skupino 
izpostavljenosti, in če uporabnik na nižji 
stopnji snov uporablja pod pogoji, ki niso 
tam opisani.

Obrazložitev

Ustrezna uskladitev. Poudarjeno je, da uporabniki na nižji stopnji praviloma nimajo toksikolo
škega strokovnega znanja, da bi lahko dajali predloge za preskuse.

Predlog spremembe 129
Člen 36, odstavka 1 in 2

1. Uporabniki na nižji stopnji morajo izpolniti 
zahteve iz člena 34 najpozneje v 12 mesecih 
po prejemu številke registracije, ki jo sporo
čijo njihovi dobavitelji v varnostnem listu.

1. Uporabniki na nižji stopnji morajo izpolniti 
zahteve iz člena 34 najpozneje v 12 mesecih 
po prejemu potrditve registracije, ki jo 
sporočijo njihovi dobavitelji v varnostnem 
listu.

2. Uporabniki na nižji stopnji morajo izpolniti 
zahteve iz člena 35 najpozneje v 6 mesecih 
po prejemu številke registracije, ki jo sporo
čijo njihovi dobavitelji v varnostnem listu.

2. Uporabniki na nižji stopnji morajo 
izpolniti zahteve iz člena 35 najpozneje v 6 
mesecih po prejemu potrditve registracije, ki 
jo sporočijo njihovi dobavitelji v varnostnem 
listu.

Obrazložitev

Zaradi zahteve za razkritje številk registracij vseh snovi v pripravkih uporabnikom na nižji 
stopnji se bo zmanjšala raven zaupnosti.

Predlog spremembe 130
Naslov VI, ime

VREDNOTENJE SNOVI VREDNOTENJE

Obrazložitev

Ime naslova VI mora odražati dejstvo, da njegove določbe zajemajo več kot le vrednotenje 
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snovi.

Predlog spremembe 131
Člen 37

Polimeri so izvzeti iz vrednotenja v skladu s 
tem naslovom.

Polimeri in snovi v postopnem uvajanju, ki 
so v postopku predregistracije v skladu s 
členom 26, so izvzeti iz vrednotenja v skladu 
s tem naslovom.

Obrazložitev

Vrednotenje snovi v postopnem uvajanju posebej ureja postopek predregistracije. Vseeno 
bodo te snovi ovrednotene, ko bodo registrirane.

Predlog spremembe 132
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 44
je Agencija. Za opravljanje nalog , 
opisanih v teh členih se lahko obrne na 
pristojne organe, omenjene v členu 118.

Obrazložitev
Za ustvarjanje resnično enakih konkurenčnih pogojev je treba Agenciji dati širšo pristojnost 
in odgovornost. Zato mora biti Agencija odgovorna za Ocenjevanje na ravni Skupnosti, pri 
čemer ji pomagajo in svetujejo pristojni organi države članice in Odbor držav članic, ki je 
strokovno svetovalno telo v okviru sistema REACH.

Predlog spremembe 133
Člen 38, odstavek 1 a (novo)

1a. Za namene členov 39 do 43 Odbor dr
žav članic lahko zahteva mnenje.

Obrazložitev
Agencija se posvetuje in sodeluje z Odborom držav članic, ampak ohrani polno odgovornost 
za vsako sprejeto odločitev. Vendar pa mora biti, za izogibanje težkemu postopku 
posvetovanja za vse zadeve, neobvezno, kdaj ali če se je treba posvetovati z Odborom držav 
članic.

Predlog spremembe 134



PE 353.595v03-00 68/136 AD\579754SL.doc

SL

Člen 38, odstavek 2

2. Če se je več proizvajalcev ali uvoznikov 
povezalo v konzorcij v skladu s členom 10 
ali 17, pristojni organ predstavlja pristojni 
organ tistega proizvajalca ali uvoznika, ki 
je Agenciji predložil podatke v imenu 
ostalih v skladu s členom 10 ali 17.

črtano

Obrazložitev
Zaradi zgornjega predloga spremembe člena 38.1 je ta postopek odveč.

Predlog spremembe 135
Člen 38, odstavek 2 a (novo)

2a. Obveščanje med Agencijo in 
registracijskim zavezancem lahko 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 mora Agencija v postopku uporabiti strokovno znanje pristojnih 
organov držav članic in od njih lahko zahteva tehnično pomoč, da pripravi odločbe in 
mnenja.

Da bi zadeve poenostavili, zlasti za MSP, je treba omogočiti, da komunikacija z Agencijo 
poteka v jeziku države, v kateri ima sedež registracijski zavezanec.

Predlog spremembe 136
Člen 40, odstavek 2



AD\579754SL.doc 69/136 PE 353.595v03-00

SL

2. Na podlagi preučitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organ lahko pripravi 
osnutek odločitve, ki od registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) zahteva predložitev vseh 
informacij, potrebnih za uskladitev 
registracije (registracij) z ustreznimi 
zahtevami za informacije, ta odločitev pa se 
sprejme po postopku iz členov 48 in 49.

2. Če so na podlagi preučitve v skladu z 
odstavkom 1 nujne dodatne informacije, da 
bi se dokumentacija uskladila z zahtevami 
iz te uredbe, Agencija pripravi osnutek odlo
čitve v dvanajstih mesecih od objave 
letnega načrta ocenjevanja iz spodnjega 
odstavka 3a, ki od registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) zahteva predložitev vseh 
informacij, potrebnih za uskladitev 
registracije (registracij) z ustreznimi 
zahtevami za informacije, ta odločitev pa se 
sprejme v skladu s členom 48 .

Predlog spremembe 137
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. Ta rok ne presega 
šest mesecev. Agencija prekliče številko 
registracije, če registracijski zavezanec ne 
predloži ustreznih informacij v določenem 
roku.

Obrazložitev

Registracijski zavezanec je lahko izpolnil zahtevo po popolnosti dokumentacije, kot je dolo
čeno v členu 18, toda zahteve za informacije morda kljub temu niso izpolnjene. 
Neizpolnjevanje zahtev za informacije bi moralo imeti jasne posledice. Registracijski 
zavezanci morajo imeti le eno možnost, da v šestih mesecih popravijo pomanjkljive 
registracije. S tem bi zagotovili dobro kakovost in preprečili stalne spore med organi in 
registracijskimi zavezanci. Besedilo je v skladu z določbami za pregled popolnosti 
dokumentacije iz člena 18.

Predlog spremembe 138
Člen 40, odstavek 3 a (novo)

3a. Agencija sestavi letni načrt za 
ocenjevanje registracijskih dokumentacij, 
še zlasti da oceni splošno kakovost. Ta na
črt vključuje najmanjši odstotek 
registracijskih dokumentacij, ki jih je treba 
oceniti, in se objavi na spletni strani 
Agencije.

Obrazložitev
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Pomembno je, da se zagotovi ocenjevanje najmanjšega deleža registracijskih dokumentacij, 
še zlasti za zagotavljanje, da so ukrepi za obvladovanje tveganja s strani industrije upravi
čeni.

Predlog spremembe 139
Člen 40, odstavek 3 b (novo)

3b. Agencija pripravi letno poročilo o 
rezultatih izvedenega ocenjevanja 
dokumentacije. To poročilo med drugim 
vključuje priporočila registracijskim 
zavezancem, kako naj izboljšajo kakovost 
prihodnjih registracijskih dokumentacij. 
Poročilo se objavi na spletni strani 
Agencije.

Obrazložitev

Agencija mora imeti vlogo pri obveščanju javnosti in svetovanju registracijskim zavezancem o 
kakovosti predloženih dokumentacij v skladu s pravili REACH.

Predlog spremembe 140
Člen 42, odstavek 1

1. Pristojni organ, ki začne ocenjevati 
predlog preskusa iz člena 39, o tem obvesti 
Agencijo.

črtano

Obrazložitev
Zaradi zgornjega predloga spremembe člena 38.1 je ta postopek odveč.

Predlog spremembe 141
Člen 42, odstavek 2

2. Pristojni organ pripravi osnutek sklepa v 
skladu s členom 39(2) v 120 dneh od 
prejema registracije ali poročila uporabnika 
na nižji stopnji, ki vsebuje predlog preskusa 
Agencije.

2. Agencija pripravi osnutek sklepa v skladu 
s členom 39(2) v 120 dneh od prejema 
registracije ali poročila uporabnika na nižji 
stopnji, ki vsebuje predlog preskusa.
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Obrazložitev
Usklajuje člen 42.2 z zgornjim predlogom spremembe člena 38.

Predlog spremembe 142
Člen 42, odstavek 4

4. Če pristojni organ države članice konča z 
ocenjevanjem po členu 39 v zvezi z 
uvajanjem snovi, o tem obvesti Agencijo.

črtano

Obrazložitev
Zaradi zgornjega predloga spremembe člena 38.1 je ta postopek odveč.

Predlog spremembe 143
Člen 42, odstavek 4 a (novo)

4a. Seznam registracijskih dokumentacij, 
ki se ocenjujejo v skladu s členoma 39 in 
40, je na voljo državam članicam.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi zagotoviti preglednost znotraj omrežja v zvezi z delom Agencije na 
področju predlogov za preskuse.

Predlog spremembe 144
Člen 43

1. Pristojni organ, ki začne ocenjevati 
skladnost registracije v skladu s členom 40, 
o tem obvesti Agencijo.

črtano

2. Pristojni organ pripravi osnutek odločitve 
v skladu s členom 40(2) v 12 mesecih po za
četku vrednotenja snovi.

2. Agencija pripravi osnutek odločitve v 
skladu s členom 40(2) v 12 mesecih po za
četku vrednotenja snovi.

3. Ko pristojni organ države članice zaklju
či svoje ocenjevanje v skladu s členom 40 
za snovi v postopnem uvajanju, o tem 
obvesti Agencijo.

črtano

Predlog spremembe 145
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Člen 43 a (novo)

1. Agencija bo pregledala podatke, 
posredovane po členu 9(a iii) in členu 11(1 
a), da bi ugotovila, če so potrebne dodatne 
informacije.

2. Na podlagi pregleda v skladu z 
odstavkom 1 pripravi Agencija v dvanajstih 
mesecih po prejemu informacij odločitev o 
tem, ali morajo registracijski zavezanci 
priskrbeti dodatne informacije.

3. Zahteva po dodatnih informacijah je 
upravičena samo, če sta izpolnjeni dve ali 
več izmed naslednjih meril:

(a) snovi, za katere niso bili posredovani 
podatki o končnih točkah za zdravje ljudi 
ali okolje ter v primerih, ko države članice 
nimajo tovrstnih podatkov;
(b) snovi, za katere obstajajo znanstveni 
dokazi, da najverjetneje ustrezajo merilom 
za uvrstitev med rakotvorne, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje, kategorija 1 ali 
2, ali pa izpolnjujejo merila iz Priloge XII 
in o njih ni ustreznih razpoložljivih 
informacij;
(c) snovi z disperzivnimi in razpršenimi 
uporabami, za katere se lahko 
izpostavljenost zanesljivo oceni, še posebej, 
če so te snovi vsebovane v izdelkih za široko 
potrošnjo;
(d) snovi, ki jih je registriralo najmanj 
dvajset registracijskih zavezancev, če niso ti 
zavezanci dokazali, da resne 
izpostavljenosti ni, ali v primerih, ko 
znanstveni dokazi ne kažejo možnega 
tveganja;
(e) snovi, za katere so rezultati izvajalnih in 
nadzornih dejavnosti v državah članicah 
pokazali sum na tveganje za zdravje ljudi in 
okolje.

Dodatne informacije so lahko le tiste, ki so 
določene v Prilogi V.

4. Na odločbo Agencije za zahtevo po 
dodatnih informacijah se je mogoče prito
žiti v skladu s členom 87 te uredbe. 
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5. Agencija bo obvestila Komisijo in 
pristojne organe zadevne države članice, če 
bo svetovala, da se začne ocenjevanje snovi 
ali obvladovanje tveganja Skupnosti.

Predlog spremembe 146
Člen 43 a

Za zagotovitev usklajenega pristopa Agencija 
pripravi merila za določitev prednostnega 
seznama snovi za nadaljnje vrednotenje. 
Prednostni seznam se določi na podlagi 
pristopa, utemeljenega na nevarnosti. Merila 
za vrednotenje vključujejo upoštevanje 
podatkov o nevarnostih, izpostavljenosti in 
količinskih razponih. Agencija sprejme odlo
čitev o merilih za določitev prednostnega 
seznama snovi za nadaljnje vrednotenje. Dr
žave članice ta merila uporabijo pri 
pripravi svojih tekočih načrtov.

Za zagotovitev usklajenega pristopa Agencija 
pripravi merila za določitev prednostnega 
seznama snovi za nadaljnje vrednotenje. 
Prednostni seznam se določi na podlagi 
pristopa, utemeljenega na tveganju. Merila za 
vrednotenje vključujejo upoštevanje 
podatkov o nevarnostih, izpostavljenosti in 
količinskih razponih. Agencija sprejme odlo
čitev o merilih za določitev prednostnega 
seznama snovi za nadaljnje vrednotenje. 

Obrazložitev

Agencija mora biti odgovorna za oblikovanje tekočih načrtov Skupnosti za vrednotenje snovi. 
Dejanska vrednotenja bodo naknadno posredovana nacionalnim organom na podlagi 
strokovnega znanja in izkušenj.

Predlog spremembe 147
Člen 43 a bis – naslov

Pristojni organ Tekoči načrt Skupnosti

Predlog spremembe 148
Člen 43 a bis, odstavek 1, 1. pododstavek

Država članica vključi snov v tekoči načrt, 
da tako postane pristojni organ za namene 
členov 44, 45 in 46, če ta država članica na 
podlagi rezultata ocene dokumentacije, ki 
jo opravi njen pristojni organ iz člena 38, 
ali na podlagi informacij iz drugih 
ustreznih virov, vključno z informacijami iz 
registracijske dokumentacije, upravičeno 
sumi, da je snov nevarna za zdravje ali 
okolje, zlasti zaradi enega od naslednjih 
vzrokov:

Agencija oblikuje tekoči načrt Skupnosti za 
vrednotenje snovi.
Snov se vključi v tekoči načrt na osnovi 
meril, določenih v členu 43 a, če obstajajo
razlogi za sum ali kot rezultat ocene 
dokumentacije po členu 38 ali iz katerega 
koli drugega ustreznega vira, da je snov 
nevarna za zdravje ali okolje, zlasti zaradi 
enega od naslednjih vzrokov:
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Obrazložitev

Agencija je odgovorna za oblikovanje tekočih načrtov Skupnosti za ocenjevanje snovi. 
Dejanske ocene bodo kasneje posredovane nacionalnim organom na podlagi strokovnega 
znanja. To bo zagotovilo najboljšo uporabo razpoložljivih sredstev na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 149
Člen 43a bis, odstavek 2

2. Tekoči načrt iz odstavka 1 zajema obdobje 
treh let in se vsako leto prilagodi zadnjemu 
stanju, v njem pa so navedene snovi, ki jih dr
žava članica namerava ovrednotiti v 
posameznem letu. Država članica predloži 
tekoči načrt Agenciji in drugim državam 
članicam do 28. februarja vsako leto. 
Agencija lahko da pripombe, države članice 
pa lahko do 31. marca vsako leto pošljejo 
svoje pripombe Agenciji ali izrazijo 
zanimanje za vrednotenje snovi.

2. Osnutek tekočega načrta Skupnosti iz 
odstavka 1 zajema obdobje treh let in se 
vsako leto prilagodi zadnjemu stanju, v njem 
pa so navedene snovi, ki jih je treba 
ovrednotiti v posameznem letu. Agencija
predloži osnutek tekočega načrta Skupnosti
organom držav članic do 28. februarja vsako 
leto. Države članice pa lahko do 31. marca 
vsako leto pošljejo svoje pripombe Agenciji 
ali izrazijo zanimanje za vrednotenje snovi.

Obrazložitev
Agencija je odgovorna za oblikovanje tekočih načrtov Skupnosti za ocenjevanje snovi. 
Dejanske ocene bodo kasneje posredovane nacionalnim organom na podlagi strokovnega 
znanja. To bo zagotovilo najboljšo uporabo razpoložljivih sredstev na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 150
Člen 43a bis, odstavek 2a (novo)

2a. Države članice lahko v svojih 
pripombah o osnutku tekočega načrta 
Komisije:
– predlagajo vključitev dodatnih snovi;
– predlagajo črtanje vključene(ih) snovi;
– navedejo zanimanje njihovih 

nacionalnih pristojnih organov, omenjenih 
v členu 118, za izvajanje vrednotenja ene 
ali več snovi, vključene(ih) v osnutek teko
čega načrta Komisije in/ali v njihov 
predlog, ki je omenjen v pododstavku (a) 
zgoraj;
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Predlog spremembe 151
Člen 43a bis, odstavek 3

3. Če ni pripomb k tekočemu načrtu ali če 
nobena druga država članica ne izrazi 
zanimanja, država članica ta tekoči načrt 
sprejme. Pristojni organ je pristojni organ 
države članice, ki je snov vključila v svoj 
dokončni tekoči načrt.

3. Če v tridesetdnevnem roku država 
članica ni imela pripomb k tekočemu na
črtu, se šteje za sprejetega.

Če Agencija prejme pripombe države 
članice, se le-te priložijo k osnutku teko
čega načrta Skupnosti, Odboru držav 
članic iz člena 72(1)(e), v nadaljevanju 
„Odbor držav članic“.

Ta tekoči načrt Skupnosti določa snov(i), 
za katere se bo od vsake države članice 
zahtevalo, da jih vrednoti.

Razdelitev snovi med države članice izraža:

i) njihov delež skupnega bruto domačega 
proizvoda Skupnosti; in
ii). njihove izkušnje z enakimi ali 
podobnimi snovmi, ki izhajajo iz 
predhodnih vrednotenj v skladu s členi 39 
do 46; in
iii) sposobnost pristojnih organov držav 
članic za izvajanje takšnih vrednotenj.

Obrazložitev
Po oblikovanju tekočega načrta Skupnosti za ocenjevanje snovi bo Agencija ocene snovi 
posredovala organom držav članic na podlagi strokovnega znanja.

Predlog spremembe 152
Člen 43a bis, odstavek 4
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4. V primerih, ko dve ali več držav članic 
vključi enako snov v njihove tekoče načrte 
ali po predložitvi tekočih načrtov izrazi 
zanimanje za ocenjevanje enake snovi, se 
za namene členov 44, 45 in 46 določi 
pristojni organ, v skladu s postopkom, 
zapisanim v drugem, tretjem in četrtem 
pododstavku.

črtano

Agencija preda zadevo Odboru države 
članice, določenem v členu 72(1)(e), v 
nadaljnjem besedilu „Odbor države članice
“, za dogovor o tem, kateri organ bo 
pristojni organ, ob upoštevanju načela, po 
katerem razvrščanje snovi med državami 
članicami odraža njihov delež celotnega 
bruto domačega proizvoda skupnosti. Kjer 
je to možno, se da prednost državam 
članicam, ki so že izvedle ocenjevanja 
dokumentacije omenjene snovi v skladu s 
členi 39 do 43;

črtano

Če v 60 dneh od predložitve Odbor držav 
članic doseže soglasje, zadevne države 
članice temu primerno sprejmejo njihove 
dokončne tekoče načrte. Pristojni organ je 
pristojni organ države članice, ki je vključila 
snov v njen dokončni tekoči načrt.

4. Če v 60 dneh od predložitve Odbor držav 
članic doseže soglasje glede tekočega načrta 
Skupnosti, Agencija temu primerno sprejme 
dokončen tekoči načrt Skupnosti. 

Če Odbor države članice ne doseže soglasja, 
Agencija predloži nasprotujoča si menja 
Komisiji, ki odloči, kateri organ bo pristojni 
organ v skladu s postopkom, navedenim v 
členu 130(3), in države članice temu 
primerno sprejmejo njihove dokončne teko
če načrte.

Če Odbor države članice ne doseže soglasja, 
Agencija predloži nasprotujoča si menja 
Komisiji, ki sprejme dokončen tekoči načrt
Skupnosti v skladu s postopkom, navedenim 
v členu 130(3).

Predlog spremembe 153
Člen 43 a bis, odstavek 5

5. Takoj po določitvi pristojnih organov
Agencija dokončne tekoče načrte objavi na 
svoji spletni strani.

5. Agencija dokončen tekoči načrt in 
njegove letne posodobitve objavi na svoji 
spletni strani.

Predlog spremembe 154
Člen 43a bis, odstavek 6
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6. Pristojni organ, določen v skladu z 
odstavki od 1 do 4, oceni vse snovi iz 
svojega tekočega načrta v skladu s tem 
poglavjem.

6. Pristojni organ države članice, določen v 
skladu z odstavkom 3in 4, oceni vse snovi, 
ki so mu dodeljene v skladu s tem 
poglavjem.

Obrazložitev
Samoumevno.

Predlog spremembe 155
Člen 43 a bis, odstavek 6 a (novo)

6a. Komisija na zahtevo katere koli države 
članice, v skladu s postopkom iz člena 
130(2) in na podlagi priporočil Agencije, 
določi odškodninsko shemo za vrednotenja, 
ki jih izvajajo organi držav članic.

Obrazložitev

The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of economic performance, experience and capacity. In case a Member State believes 
ther is an uneven distribution of evaluation costs, a compensation scheme should be put in 
place, so that the financial burden of performing the evaluations will subsequently be 
distributed fairly.

Predlog spremembe 156
Člen 44, odstavek 1

1. Če so po mnenju pristojnega organa za 
razjasnitev suma iz člena 43a bis (1) potrebne 
dodatne informacije, če je ustrezno, vključno 
z informacijami, ki se ne zahtevajo v prilogah 
V do VIII, pristojni organ pripravi osnutek 
odločitve, ki od registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) zahteva predložitev dodatnih 
informacij, pri čemer navede tudi razloge za 
to. Odločitev se sprejme v skladu s 
postopkom iz členov 48 in 49.

1. Če so po mnenju pristojnega organa za 
razjasnitev suma iz člena 43a bis (1) potrebne 
dodatne informacije, če je ustrezno, vključno 
z informacijami, ki se ne zahtevajo v prilogah 
V do VIII, pristojni organ pripravi osnutek 
odločitve, ki od registracijskega(ih) 
zavezanca(ev) zahteva predložitev dodatnih 
informacij, pri čemer navede tudi razloge za 
to, in za to določi razumen rok. Odločitev 
se sprejme v skladu s postopkom iz 
členov 48 in 49.

Obrazložitev

Pristojni organi registracijskim zavezancem določijo roke za predložitev manjkajočih 
podatkov, ki jih je registracijski zavezanec opisal v predlogu preskusa, ob upoštevanju 
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številke in kakovosti manjkajočega preskusa. Roki so potrebni zato, da ne pride do 
nerazumnih zamud pri vrednotenju snovi, in bodo izboljšali upravljanje tekočih načrtov.

Predlog spremembe 157
Člen 44, odstavek 2

2. Registracijski zavezanec predloži Agenciji 
zahtevane informacije.

2. Registracijski zavezanec predloži Agenciji 
zahtevane informacije ali svojim lokalnim 
pristojnim organom, ki te informacije 
predložijo Agenciji.

Obrazložitev

Treba je omogočiti komuniciranje z Agencijo prek lokalnih organov.

Predlog spremembe 158
Člen 44 a (novo)

Predložitev dodatnih informacij v primeru 
več registracijskih zavezancev

1. Če se od več registracijskih zavezancev 
zahteva, da predložijo informacije v skladu 
s členom 43 a (novo) ali členom 44 za isto 
snov, Agencija obvesti vsakega od teh 
registracijskih zavezancev, kdo so ostali 
registracijski zavezanci.

2. Vsi registracijski zavezanci, ki morajo 
predložiti iste informacije, imajo tri mesece 
časa, da se sporazumejo o tem, kdo bo zbral 
informacije v imenu vseh. V primeru, da se 
ne sporazumejo, Agencija določi enega od 
registracijskih zavezancev, da zbere 
informacije.

3. Stroški za zbiranje dodatnih informacij, 
ki jih zahteva Agencija, se enakomerno 
porazdelijo med vse registracijske 
zavezance za določeno snov, če ne pride do 
drugačnega sporazuma.

Obrazložitev
If additional information is requested for a substance for which there are several registrants, 
it is superfluous for the Agency to obtain more than one additional data set. Further, costs for 
generating the additional information should in such cases be shared between all registrants 
of that substanc unless they internally decide otherwise.

Predlog spremembe 159
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Člen 47

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 se lahko dokaže, 
da tveganje 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 Agencija: 

a) od registracijskega zavezanca 
zahteva, da predloži dodatne informacije, 
neposredno povezane z ugotovljeno 
nevarnostjo. Tej zahtevi je treba priložiti 
pisno utemeljitev; 

a) od registracijskega zavezanca 
zahteva, da predloži dodatne informacije, 
neposredno povezane z ugotovljenim 
tveganjem. Tej zahtevi je treba priložiti pisno 
utemeljitev; 

b) preuči vse predložene informacije in 
po potrebi sprejme ustrezne ukrepe za zmanj
šanje nevarnosti, ugotovljene v zvezi z 
zadevnim mestom.

b) preuči vse predložene informacije in 
po potrebi sprejme ustrezne ukrepe za zmanj
šanje tveganja, ugotovljene v zvezi z 
zadevnim mestom.

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

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

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva odločitev, da mora biti celotno upravljanje postopka 
vrednotenja v rokah Agencije. Obravnavati ga je treba skupaj z drugimi predlogi sprememb, 
ki so predloženi v zvezi s členi naslova VI, Vrednotenje snovi.

Predlog spremembe 160
Člen 48, odstavek 2

2. Če je registracijski zavezanec prenehal 
proizvajati ali uvažati snov, o tem obvesti 
pristojni organ, kar ima za posledico 
prenehanje veljavnosti njegove registracije in 
da se v zvezi s to snovjo ne more več
zahtevati dodatnih informacij, razen če se ne 
predloži nova registracija.

2. Če je registracijski zavezanec povsem 
prenehal proizvajati ali uvažati snov, o tem 
obvesti Agencijo, kar ima za posledico 
prenehanje veljavnosti njegove registracije in 
da se v zvezi s to snovjo ne more več
zahtevati dodatnih informacij, razen če se ne 
predloži nova registracija.

Obrazložitev

Koristno bi bilo določiti, da registracija preneha veljati šele po popolnem prenehanju 
proizvodnje. V nekaterih okoliščinah se lahko proizvodnja ustavi le začasno, zaradi česar 
registracija ne bi smela prenehati veljati.
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Predlog spremembe 161
Člen 48, odstavek 3

3. Registracijski zavezanec lahko preneha 
proizvajati ali uvažati snovi po sprejetju 
osnutka odločitve. V tem primeru o tem 
obvesti pristojni organ, kar ima za posledico 
prenehanje veljavnosti njegove registracije in 
da se v zvezi s to snovjo ne more več
zahtevati dodatnih informacij, razen če se ne 
predloži nova registracija.

3. Registracijski zavezanec lahko povsem 
preneha proizvajati ali uvažati snovi po 
sprejetju osnutka odločitve. V tem primeru o 
tem obvesti Agencijo, kar ima za posledico 
prenehanje veljavnosti njegove registracije in 
da se v zvezi s to snovjo ne more več
zahtevati dodatnih informacij, razen če se ne 
predloži nova registracija.

Obrazložitev

Koristno bi bilo določiti, da registracija preneha veljati šele po popolnem prenehanju 
proizvodnje. V nekaterih okoliščinah se lahko proizvodnja ustavi le začasno, zaradi česar 
registracija ne bi smela prenehati veljati. 

Predlog spremembe 162
Člen 49, odstavek 1

1. Pristojni organ države članice pošlje svoj 
osnutek odločitve v skladu s členi 39, 40 ali
44 Agenciji, skupaj z vsemi pripombami 
registracijskega zavezanca ali uporabnika na 
nižji stopnji, pri čemer navede, kako so bile 
te pripombe upoštevane. Agencija ta osnutek 
odločitve skupaj s pripombami razpošlje 
pristojnim organom drugih držav članic.

1. Pristojni organ države članice pošlje svoj 
osnutek odločitve v skladu s členom 44 
Agenciji, skupaj z vsemi pripombami 
registracijskega zavezanca ali uporabnika na 
nižji stopnji, pri čemer navede, kako so bile 
te pripombe upoštevane. Agencija ta osnutek 
odločitve skupaj s pripombami razpošlje 
pristojnim organom drugih držav članic.

Obrazložitev

In order to simplify and centralise the process, the Agency, or the reporting body in a 
Member State, should be responsible for drawing up the draft decision.

Predlog spremembe 163
Člen 50, odstavek 1

1. Če prijavnik ali uporabnik na nižji stopnji 
izvede preskus v imenu drugih, si vsi 
sorazmerno razdelijo stroške raziskave.

1. Če prijavnik ali uporabnik na nižji stopnji 
izvede preskus v imenu drugih, si vsi 
razdelijo stroške raziskave v skladu s 
postopkom, določenim v členu 25(8 a).

Obrazložitev
Usklajuje člen 50 z zgornjim predlogom spremembe člena 25.
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Predlog spremembe 164
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 
dobro delovanje notranjega trga ter hkrati 
da se tveganja, ki izhajajo iz snovi, ki 
vzbujajo skrb, ustrezno nadzirajo ali da se te 
snovi zamenjajo z ustreznimi nadomestnimi 
snovmi ali tehnologijami z dokazanim ni
žjim tveganjem.

Obrazložitev
Pri nadomestitvi snovi, ki vzbujajo posebno skrb, z ustreznimi nadomestnimi snovmi je treba 
dokazati tudi nižje tveganje.

Predlog spremembe 165
Člen 53, odstavek 1

1. Proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na nižji 
stopnji snovi ne sme dati v promet za 
uporabo niti je ne sme sam uporabljati, če je 
ta snov vključena v Prilogo XIII, razen če: 

1. Proizvajalec, uvoznik ali uporabnik na nižji 
stopnji snovi ne sme dati v promet za 
uporabo niti je ne sme sam uporabljati, če je 
ta snov vključena v Prilogo XIII, razen če: 

(a) je bilo za uporabo(e) te snovi kot take ali 
v pripravku ali vgrajene v izdelek, za 
katero(e) se snov daje v promet ali za 
katero(e) jo sam uporablja, izdano dovoljenje 
v skladu s členi 57 do 61;  ali

(a) je bilo za uporabo(e) ali skupine uporab 
in izpostavljenosti te snovi kot take ali v 
pripravku ali vgrajene v izdelek, za katero(e) 
se snov daje v promet ali za katero(e) jo sam 
uporablja, izdano dovoljenje v skladu s 
členi 57 do 61;  ali

(b) če je (so) bila(e) uporaba(e) te snovi kot 
take ali v pripravku ali vgrajene v izdelek, za 
katero(e) je bila snov dana v promet ali za 
katero(e) jo sam uporablja, izvzeta iz zahteve 
za pridobitev dovoljenja iz Priloge XIII v 
skladu s členom 55(2); ali

(b) če je (so) bila(e) uporaba(e) ali skupine 
uporab in izpostavljenosti te snovi kot take 
ali v pripravku ali vgrajene v izdelek, za 
katero(e) je bila snov dana v promet ali za 
katero(e) jo sam uporablja, izvzeta iz zahteve 
za pridobitev dovoljenja iz Priloge XIII v 
skladu s členom 55(2); ali

(c) če datum iz člena 55(1)(c)(i) še ni bil 
dosežen; ali

(c) če datum iz člena 55(1)(c)(i) še ni bil 
dosežen; ali

(d) če je bil datum iz člena 55(1)(c)(i) že 
dosežen in so 18 mesecev pred tem datumom 
oddali vlogo, odločitev glede izdaje 
dovoljenja v skladu s to vlogo pa še ni bila 
sprejeta; ali

(d) če je bil datum iz člena 55(1)(c)(i) že 
dosežen in so 18 mesecev pred tem datumom 
oddali vlogo, odločitev glede izdaje 
dovoljenja v skladu s to vlogo pa še ni bila 
sprejeta; ali
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(e) če je bilo za snovi, dane v promet, 
dovoljenje za to uporabo izdano njegovemu 
neposrednemu uporabniku na nižji stopnji.

(e) če je bilo za snovi, dane v promet, 
dovoljenje za to uporabo ali za skupine 
uporab in izpostavljenosti izdano njegovemu 
neposrednemu uporabniku na nižji stopnji.

Predlog spremembe 166
Člen 53, odstavek 3

3. Odstavka 1 in 2 ne veljata za uporabo 
snovi, ki so odpadki in jih obdelujejo v 
napravi za obdelovanje odpadkov v skladu s 
pogoji dovoljenja v skladu z Direktivo Sveta 
75/442/EGS ali Direktivo Sveta 
91/689/EGS, brez poseganja v Uredbo (ES) 
št. .../... {POP}.

črtano

Obrazložitev
Te določbe so zdaj vključene v člen 2.1 (ca) (novo).

Predlog spremembe 167
Člen 53, odstavka 5 in 6
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5. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za 
naslednje uporabe snovi:
(a) uporabe v fitofarmacevtskih sredstvih 
na področju uporabe 
Direktive 91/414/EGS;
(b) uporabe v biocidnih proizvodih na 
področju uporabe Direktive 98/8/ES;
(c) uporabe kot zdravila za ljudi ali živali 
na področju uporabe Uredbe (EGS) 
št. 2309/93 ter direktiv 2001/82/ES in 
2001/83/ES;
(d) uporabe kot dodatek živilom na podro
čju uporabe Direktive 89/107/EGS;
(e) uporabe kot krmni dodatek na področju 
uporabe Direktive 70/524/EGS;
(f) uporabe kot aromatski dodatki živilom 
na področju uporabe Odlo
čbe 1999/217/ES;
(g) uporabe kot na mestu izolirani vmesni 
proizvod ali kot prepeljani izolirani vmesni 
proizvod;
(h) uporabo kot motorno gorivo, zajeto v 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
98/70/ES;
(i) uporabe izdelkov iz mineralnih olj kot 
gorivo za premične ali stacionarne kurilne 
naprave in uporabo kot gorivo v zaprtih 
sistemih.
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:
(a) uporabe v kozmetičnih proizvodih na 
področju uporabe Direktive 76/768/EEC;
(b) uporabe v materialih za stik z živili na 
področju uporabe Direktive 89/109/EGS.

črtano

Obrazložitev
Te določbe so zdaj vključene v člen 2.2(b) (novo)

Predlog spremembe 168
Člen 54 odstavek 1, točka (a)
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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 rakotvorne iz 
skupine 1 ali 2 v skladu z Direktivo 
67/548/EGS;

Predlog spremembe 169
Člen 54 odstavek 1, točka (b)

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

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

Predlog spremembe 170
Člen 54 odstavek 1, 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;

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

Predlog spremembe 171
Člen 54, odstavek 1, točka (e)

(e) snovi, ki so v skladu z merili iz Priloge 
XII zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v 
organizmih;

(e) snovi, ki so v skladu z merili iz Priloge 
XII zelo obstojne, se zelo lahko kopičijo v 
organizmih in so zelo strupene;

Predlog spremembe 172
Člen 54, odstavek 1, točka (f)

(f) snovi, kot so tiste, ki povzročajo 
endokrine motnje ali ki imajo lastnosti 
obstojnosti, bioakumulativnosti in 
strupenosti ali so zelo obstojne ali zelo 
bioakumulativne, ki ne izpolnjujejo meril iz 
točk (d) in (e) ter imajo resne in trajne u
činke na ljudi ali okolje, ki so enaki u
činkom drugih snovi, navedenih v točkah (a) 
do (e), odvisno od primera, v skladu s 
postopkom, določenem v členu 56.

(f) snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da 
predstavljajo resno tveganje ljudem ali 
okolju, ki so enaki učinkom drugih snovi, 
navedenih v točkah (a) do (e), odvisno od 
primera, v skladu s postopkom, določenem v 
členu 56, ki temelji na zanesljivih 
znanstvenih dokazih.

Obrazložitev

Brez znanstvene in na tveganju temelječe ocene snovi, za katere se lahko zahteva dovoljenje, 
bi ta alinea sprožila celoten postopek izdaj dovoljenja na podlagi samovoljnih meril, s čimer 
bi omejila pravno varnost in ogrozila celotno filozofijo REACH.

Predlog spremembe 173
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Člen 54 a (novo)

Člen 54a

Pregled snovi, ki jih je treba vključiti v 
Prilogo XIII

1. Ne prej kot šest let po začetku veljavnosti 
te uredbe Evropska komisija zahteva, da 
Znanstveni odbor za zdravstvena in 
okoljska tveganja (SCHER) poda mnenje, 
ali je treba členu 54 te uredbe in njenim 
ustreznim prilogam dodati naknadna 
znanstvena merila, in zagotovi smernice za 
takšna merila.

2. Na podlagi mnenja SCHER in ob upo
števanju člena 251 Pogodbe lahko Komisija 
predlaga Evropskemu parlamentu in Svetu, 
da spremenita skupine, navedene v členu 
54, da zajamejo še druge snovi, ki zbujajo 
ustrezno raven skrbi, če se lahko njihove 
lastnosti:

(a) ugotovijo z jasnimi znanstvenimi merili 
z uporabo mednarodno potrjenih 
preskusnih metod in;

(b) zanje se ugotovi, da imajo resne in 
trajne škodljive učinke na zdravje ljudi ali 
okolje.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja pravno varnost in to, da se omejitve postopka odobritve 
osredotočajo na snovi, ki dokazano škodljivo vplivajo na zdravje ljudi ali okolje, če se jih 
pregleda po jasno določenih znanstvenih merilih, ki so potrjena na mednarodni ravni, npr. 
OECD.

Predlog spremembe 174
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.

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

Obrazložitev

Dovoljenje se lahko zahteva le za registrirane snovi. Neregistrirane snovi se v nobenem 
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primeru ne morejo proizvajati ali uvažati. Ta vključitev bo pojasnila določbo.

Predlog spremembe 175
Člen 55, odstavek 2

2. Uporabe ali skupine uporab so lahko 
izvzete iz zahteve za pridobitev dovoljenja. 
Pri določitvi takšnih izjem se upošteva zlasti 
naslednje:

2. Uporabe ali skupine uporab in 
izpostavljenosti 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 upravljavskih ukrepov, 
da se pri uporabi snovi zagotovi skladnost z 
vsemi ustreznimi zdravstvenimi, varnostnimi 
in okoljskimi standardi.

(ba) količina tveganja za zdravje ljudi ali 
okolje, povezana s fizično obliko med 
uporabo, kot na primer kovine v 
masivni obliki.

(bb) posebni ukrepi za obvladovanje 
tveganja za zaščito zdravja in/ali okolja, ki 
so vključeni v registracijsko dokumentacijo.

Za izjeme se lahko določijo pogoji. Za izjeme se lahko določijo pogoji.

Obrazložitev

Manche Stoffe oder Verwendungen, die bereits einer angemessenen Kontrolle unterliegen 
(zum Beispiel Expositionsgrenzwerte, Verwendung unter streng überwachten industriellen 
Bedingungen) müssen ausgenommen werden. Tveganja za zdravje ljudi in okolje zaradi 
kovin/zlitin so odvisna od oblike kovin in zlitin. Načeloma se njihovi strupeni učinki ocenijo s 
preskušanjem kovin v obliki drobnega praha. Vendar imajo ponavadi kovine v masivni obliki 
manjše lastnosti tveganja, zato ne morejo biti obravnavane enako kot tiste v obliki drobnega 
prahu. Uporaba enakih zahtev za obe obliki ni sorazmerna z morebitnim tveganjem.

Predlog spremembe 176
Člen 55, odstavek 3, točka c a (novo)

(ca) skupini CMR 1 in 2

Obrazložitev
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Skupini CMR 1 in 2 je treba vključiti na seznam, ker so to snovi, ki jih je treba vključiti v 
Prilogo XIII (glej člen 54(a),(b) in (c)). Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb členov iz naslova VII: Dovoljenje.

Predlog spremembe 177
Člen 55, odstavek 3 a (novo)

3a. V šestih mesecih potem, ko je bila 
registracija nekaterih snovi, ki izpolnjujejo 
merila iz člena 54, končana, Agencija 
preveri, ali so v zvezi z uporabami, ki jih je 
navedel registrski zavezanec, potrebne nove 
omejitve ali spremembe obstoječih omejitev 
iz naslova VIII. Če Agencija ugotovi, da so 
potrebne nove omejitve, priporoči sprožitev 
postopka za sprejetje omejitev v skladu s 
členi 66 do 70. Če Agencija meni, da so 
uporabe, ki jih je navedel registracijski 
zavezanec, ustrezno nadzorovane, priporoči 
izvzetje iz teh omejitev, ob upoštevanju 
zahtev iz člena 55(2). Te izjeme so predmet 
odločitev, ki jih je treba sprejeti v skladu s 
postopkom, določenim v členu 130(3).

Prvi, drugi in tretji stavek ne veljajo, če je 
Agencija snov že priporočila za prednostno 
vključitev v skladu s členom 55(3).
Prvi, drugi in tretji stavek ne veljajo, če 
Agencija ugotovi, da predložena 
registracijska dokumentacija za to snov ne 
zagotavlja ustreznih razlogov za sprejem 
pospešene odločitve. O takih odločitvah se 
uradno obvesti zadevnega registracijskega 
zavezanca. Registracijski zavezanci so 
pozvani, da predložijo pripombe v roku treh 
mesecev. Agencija svojo odločitev dopolni 
ob upoštevanju teh pripomb.
Za uporabe, ki jih navede registracijski 
zavezanec, v zvezi s katerimi Agencija ni 
imela priporočil v skladu z drugim in 
tretjim stavkom v roku šestih mesecev ali ni 
sprejela odločitve v skladu s petim stavkom, 
se šteje, da so bile izvzete v smislu člena 
55(2).

Obrazložitev
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Omejitve morajo imeti prednost pred postopki za izdajo dovoljenj: omogočajo hitrejšo, iz
črpnejšo in enotnejšo zagotovitev večje stopnje varnosti okolja in potrošnikov v EU. 
Dvostopenjski postopek za izdajo dovoljenja je dolg in birokratski. Posamezne odločitve v 
postopku za izdajo dovoljenja bi bile mogoče le, če s postopkom za sprejemanje omejitev ni 
bilo možno zagotoviti zadostne stopnje varnosti.

Predlog spremembe 178
Člen 57, odstavek 3, točka (b)

(b) socialno-ekonomskih koristi, ki izhajajo 
iz njene uporabe, in socialno-ekonomskih 
posledic v primeru zavrnitve izdaje 
dovoljenja, kot jih prikažejo vlagatelj ali 
druge zainteresirane strani;

(b) socialno-ekonomskih koristi, ki izhajajo 
iz njene uporabe, in socialno-ekonomskih ter 
drugih s trajnostjo povezanih posledic v 
primeru zavrnitve izdaje dovoljenja, kot jih 
prikažejo vlagatelj ali druge zainteresirane 
strani;

Obrazložitev

Izraz „socialno-ekonomski“ ne pokriva nujno popolne ocene posledic, ki jih je treba upo
števati. S trajnostjo povezane posledice vključujejo oceno takšnih dejavnikov, kot so u
činkovitost porabe virov, energetska učinkovitost, učinkovitost toplogrednih plinov, zmanj
ševanje odpadkov in recikliranje. Posebno sklicevanje na s trajnostjo povezane posledice je 
potrebno za preprečitev zavajajočih ali manj ugodnih rezultatov ocene. 

Predlog spremembe 179
Člen 57, odstavek 3, točka (c)

(c) analize nadomestnih možnosti, ki jo 
predloži vlagatelj v skladu s členom 59(5) in 
prispevkov tretje strani, predloženih v skladu 
s členom 61(2);

(c) analize nadomestnih možnosti, ki jo 
predloži vlagatelj v skladu s členom 59(5), in 
prispevkov tretje strani, ki izpolnjujejo 
standarde znanosti in so predloženi v skladu 
s členom 61(2);

Obrazložitev

Prispevki tretje strani lahko zelo koristijo, če izpolnjujejo standarde znanosti.

Predlog spremembe 180
Člen 57, odstavek 3, točka (d)

(d) razpoložljivih informacij o nevarnostih, ki 
jih pomenijo za zdravje ali okolje 
nadomestne snovi ali tehnologije.

(d) razpoložljivih informacij o nevarnostih za 
zdravje in okolje kot tudi o socialno-
ekonomskih in drugih s trajnostjo 
povezanih posledicah, povezanih z uporabo
nadomestnih snovi ali tehnologij.
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Obrazložitev

S trajnostjo povezane posledice vključujejo oceno takšnih dejavnikov, kot so učinkovitost 
porabe virov, energetska učinkovitost, učinkovitost toplogrednih plinov, zmanjševanje 
odpadkov in recikliranje. Da se sprejmejo popolne in temeljite odločitve, je treba zahtevati 
informacije o nevarnostih za zdravje in okolje kot tudi o socialno-ekonomskih ter drugih s 
trajnostjo povezanih posledicah uporabe nadomestnih snovi ali tehnologij.

Predlog spremembe 181
Člen 57, odstavek 6

6. Dovoljenje je lahko pogojeno z obdobji 
pregledov in/ali z nadzorom. Dovoljenje, 
izdano v skladu z odstavkom 3 je praviloma 
časovno omejeno.

6. Dovoljenje je lahko pogojeno z obdobji 
pregledov in/ali z nadzorom. Dovoljenje, 
izdano v skladu z odstavkom 3 je podvrženo 
rednim pregledom ob upoštevanju posebnih 
izvedbenih rokov in življenjskih ciklusov.

Obrazložitev

The words "time-limit" do not have a clear meaning. It is not clear if what is being referred to 
is a date for end of authorised use (i.e. a sunset date) or a date at which authorisation for use 
is to be reviewed. This amendment ensures all authorisations granted in accordance with 
Article 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the authorisation is granted, 
but leaves the need for any decision related to the date for an end of authorised use to be 
made on a case by case basis.

Predlog spremembe 182
Člen 57, odstavek 7, točka (c)

(c) uporaba(e), za katero(e) se izdaja 
dovoljenje;

(c) uporaba(e) ali skupine uporab in 
izpostavljenosti, za katero(e) se izdaja 
dovoljenje;

Predlog spremembe 183
Člen 57, odstavek 8

8. Ne glede na pogoje iz dovoljenja imetnik 
zagotovi, da se raven izpostavljenosti zniža, 
če je to tehnično izvedljivo.

črtano

Obrazložitev

Odstavek 8 ni v skladu z ocenjevanjem tveganja in ga je treba črtati. Dovoljenje se bo izdalo, 
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če ocena tveganja pokaže, da je nevarnost za zdravje ljudi in/ali okolje zaradi izpostavljenosti 
ustrezno nadzorovana. Zato se bo obveznost znižanja izpostavljenosti na najnižjo raven 
povzročila pravne in finančne nejasnosti.

Predlog spremembe 184
Člen 58, odstavek 1

1. Dovoljenja, izdana v skladu s členom 
57(3), katerih veljavnost je časovno 
omejena, veljajo, dokler se Komisija ne odlo
či, 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.

1. Dovoljenja, izdana v skladu s členom 
57(3), ki so podvržene rednim 
pregledom,veljajo, dokler se Komisija ne 
odloči o datumu prenehanja dovoljene 
uporabe. Dovoljenja se ponovno ocenijo na 
datum preverjanja. Vlagatelji lahko predlo
žijo kakršne koli posodobljene ali dodatne 
informacije vsaj 18 mesecev pred datumom
preverjanja. 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

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je poenostaviti postopek za preverjanje/podaljšanje dovoljenja. 
Ena številka dovoljenja bo vključevala dovoljeno uporabo, dokler se Komisija ne odloči za 
določitev datuma prenehanja te uporabe. Ta predlog spremembe zagotavlja, da se vsa 
dovoljenja, dodeljena v skladu s členom 57(3), preverijo na datum, ki je določen ob dodelitvi 
dovoljenja, vendar dopušča, da se kakršne koli odločitve v zvezi z datumom za prenehanje 
dovoljene uporabe, sprejmejo za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 185
Člen 58, odstavek 3

V svoji odločitvi o preverjanju lahko 
Komisija ob upoštevanju sorazmernosti 
dovoljenje spremeni ali prekliče z datumom 
odločitve, če zaradi spremenjenih okoliščin 
ne bi bilo izdano. 

V svoji odločitvi o preverjanju lahko 
Komisija ob upoštevanju sorazmernosti 
dovoljenje spremeni ali prekliče z datumom 
odločitve, če zaradi spremenjenih okoliščin 
ne bi bilo izdano.

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

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

Obrazložitev

Za opredelitev „velikega in neposrednega“ tveganja ni nobenih meril. Zato mora Komisija na 
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podlagi meril odločiti, ali je treba dovoljenje med preverjanjem začasno preklicati. Ta 
predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova VII: 
Dovoljenje.

Predlog spremembe 186
Člen 59, odstavka 3 in 4

3. Vloge se lahko predložijo za eno ali več
snovi in za eno ali več uporab. Vloge se 
lahko oddajo za lastno uporabo(e) 
vlagatelja(ev) in/ali uporabe, za katere ta 
namerava dajati snov v promet.

3. Vloge se lahko predložijo za eno ali več
snovi in za eno ali več uporab ali skupin 
uporab in izpostavljenosti. Vloge se lahko 
oddajo za lastno uporabo(e) vlagatelja(ev) 
ali skupine uporab in izpostavljenosti in/ali 
uporabe ali skupine uporab in 
izpostavljenosti, za katere ta namerava dajati 
snov v promet.

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) ali 
skupine uporabe in izpostavljenosti 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 
obravnavana tveganja za zdravje ljudi in/ali 
okolje, ki izhajajo iz uporabe snovi zaradi 
notranjih lastnosti iz Priloge XIII.

Obrazložitev
Potrebno zaradi drugih predlogov sprememb.

Predlog spremembe 187
Člen 61, odstavek 4, točki (a) in (b)
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(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: oceno tveganja 
za zdravje ljudi in/ali okolje, ki izhaja iz 
uporabe (uporab) ali kategorij uporabe ali 
kategorij izpostavljenosti snovi, kot je (so) 
opisano(e) v vlogi;

(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: 
oceno socialno-ekonomskih dejavnikov, 
povezanih z uporabo(ami) ali kategorijami 
uporabe ali kategorijami izpostavljenosti
snovi, kot je (so) opisana(e) v vlogi, če se ta 
predloži v skladu s členom 59(5).

Predlog spremembe 188
Člen 61, odstavek 5, pododstavek 3

Če vlagatelj želi predložiti pripombe, jih po
šlje Agenciji v pisni obliki v dveh mesecih po 
prejemu osnutka mnenja. Odbora preučita 
pripombe in v dveh mesecih po njihovem 
prejemu v pisni obliki sprejmeta vsak svoje 
dokončno mnenje, pri čemer jih ustrezno upo
števata. V nadaljnjih 15 dneh Agencija pošlje 
mnenji s priloženimi pisnimi pripombami 
Komisiji, državam članicam in vlagatelju.

Če vlagatelj želi predložiti pripombe, jih po
šlje Agenciji v pisni obliki v dveh mesecih po 
prejemu osnutka mnenja. Odbora preučita 
pripombe in v dveh mesecih po njihovem 
prejemu v pisni obliki sprejmeta vsak svoje 
dokončno mnenje, pri čemer jih upoštevata. 
V nadaljnjih 15 dneh Agencija pošlje mnenji s 
priloženimi pisnimi pripombami Komisiji, dr
žavam članicam in vlagatelju.

Obrazložitev

Pripombe vlagatelja je treba upoštevati v vsakem primeru, ne le „kadar je to ustrezno“.

Predlog spremembe 189
Člen 62

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 ali kategorije 
uporabe ali kategorije izpostavljenosti.

Obrazložitev

Sledi iz prejšnjih predlogov sprememb.

Predlog spremembe 190
Člen 64, odstavka 1 in 2
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1. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVI omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, dajanje 
v promet ali uporabo snovi za znanstvene 
raziskave in razvoj ali v proizvod ali 
postopek usmerjene raziskave in razvoj v 
količinah, ki ne presegajo ene tone na leto.

1. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVI omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, dajanje 
v promet ali uporabo snovi za v proizvod ali 
postopek usmerjene raziskave in razvoj ali v 
proizvod ali postopek usmerjene raziskave in 
razvoj v količinah, ki so potrebne za v 
proizvod ali postopek usmerjene raziskave 
in razvoj.
Ne glede na prvi stavek prejšnjega 
pododstavka se snov kot taka, v pripravku 
ali izdelku, za katero vsebuje Priloga XVI 
omejitev, ne sme dati v promet, da se vrne 
proizvajalcu, uvozniku ali dobavitelju.

2. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVII omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, dajanje 
v promet ali uporabo snovi za laboratorijske 
raziskave ali uporabo snovi kot referenčni 
standard.  

2. Snov kot taka, v pripravku ali izdelku, za 
katero vsebuje Priloga XVII omejitev, se ne 
sme proizvajati, dajati v promet ali 
uporabljati, če ne izpolnjuje pogojev iz te 
omejitve. To ne velja za proizvodnjo, dajanje 
v promet ali uporabo snovi za laboratorijske 
raziskave ali uporabo snovi kot referenčni 
standard.

Prvi stavek odstavka 1, drugi pododstavek, 
se ustrezno uporablja.

Obrazložitev

Raziskave in razvoj ne smejo biti časovno omejeni, ker lahko ima to nezaželene posledice. 
Časovne omejitve niso potrebne, če so pogoji, določeni v tem členu, izpolnjeni.

Največje količine se ne sme določiti. Namesto tega se količinske omejitve določijo glede na 
nameravane uporabe.

Uredba REACH mora omogočati in določiti jasne določbe za urejanje vračila proizvodov, ki 
jih ni mogoče tržiti, ker so za te snovi določene omejitve v zvezi s preklicem.

Predlog spremembe 191
Člen 65, odstavek 2
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2. Za snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot kancerogene, mutagene ali 
strupene za razmnoževanje iz skupin 1 in 2 
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.

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

Obrazložitev

Za uskladitev AM s členom 54(a)–(c)..

Predlog spremembe 192
Člen 65, odstavek 3

3. Ne glede na člen 55(5) Komisija 
najpozneje do vključitve snovi v 
Stockholmsko konvencijo ali Protokol Unece
o obstojnih organskih onesnaževalih 
predstavi osnutek za vključitev te snovi v 
Prilogo XVII. Osnutki ukrepov zajemajo 
najmanj izvajanje tistih obveznosti, ki jih 
ima Skupnost na podlagi teh mednarodnih 
sporazumov. Priloga XVII se spremeni v 
skladu s postopkom iz člena 130 (3). 
Členi 66 do 70 se ne uporabljajo.

3. Ne glede na člen 55(5) Komisija 
najpozneje do vključitve snovi v 
Stockholmsko konvencijo ali Protokol Unece
o obstojnih organskih onesnaževalih 
predstavi osnutek za vključitev te snovi v 
Prilogo XVII. Osnutki ukrepov zajemajo 
izvajanje tistih obveznosti, ki jih ima 
Skupnost na podlagi teh mednarodnih 
sporazumov. Priloga XVII se spremeni v 
skladu s postopkom iz člena 130 (3). 
Členi 66 do 70 se ne uporabljajo.

Obrazložitev

Komisija mora upoštevati obveznosti Skupnosti, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij in 
protokolov. Predlogi sprememb Priloge XVII morajo popolnoma izražati vključitev določene 
snovi v Stockholmsko konvencijo ali Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih.

Predlog spremembe 193
Člen 66, odstavka 1 in 2
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1. Če po mnenju Komisije pomeni 
proizvodnja, dajanje v promet ali uporaba 
snovi kot take, v pripravku ali izdelku 
tveganje za zdravje ljudi ali okolje, ki ni 
ustrezno nadzorovana in bi jo bilo treba 
obravnavati v Skupnosti, Komisija zaprosi 
Agencijo, da pripravi dokumentacijo, ki je v 
skladu z zahtevami iz Priloge XIV. Če se s to 
dokumentacijo dokaže, da je treba poleg že 
uvedenih ukrepov sprejeti ukrepe v celotni 
Skupnosti, Agencija predlaga omejitve, da 
sproži postopek za določitev omejitev.

1. Če po mnenju Komisije pomeni 
proizvodnja, dajanje v promet ali uporaba 
snovi kot take, v pripravku ali izdelku 
nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali 
okolje, ki ni ustrezno nadzorovano in bi ga
bilo treba obravnavati v Skupnosti, Komisija 
zaprosi Agencijo, da pripravi dokumentacijo, 
ki je v skladu z zahtevami iz Priloge XIV. Če 
se s to dokumentacijo dokaže, da je treba 
poleg že uvedenih ukrepov sprejeti ukrepe v 
celotni Skupnosti, Agencija predlaga 
omejitve, da sproži postopek za določitev 
omejitev.

Agencija upošteva dokumentacijo držav 
članic, poročila o kemijski varnosti ali ocene 
tveganja, ki so predložene v skladu s to 
uredbo. Upošteva tudi ustrezne ocene 
tveganja, ki so jih predložile tretje osebe za 
namene drugih uredb ali direktiv Skupnosti. 
Zato Agenciji na zahtevo zagotovijo 
informacije drugi organi, kot so agencije, 
ustanovljene na podlagi zakonodaje 
Skupnosti, ki izvajajo podobne naloge.

Agencija upošteva dokumentacijo držav 
članic, poročila o kemijski varnosti ali ocene 
tveganja, ki so predložene v skladu s to 
uredbo. Upošteva tudi ustrezne ocene 
tveganja, ki so jih predložile tretje osebe za 
namene drugih uredb ali direktiv Skupnosti. 
Zato Agenciji na zahtevo zagotovijo 
informacije drugi organi, kot so agencije, 
ustanovljene na podlagi zakonodaje 
Skupnosti, ki izvajajo podobne naloge.

Agencija takoj /brez odlašanja/ na svoji 
spletni strani objavi, da država članica ali 
Komisija namerava sprožiti postopek za 
določitev omejitev, in obvesti vse tiste, ki 
bodo registrirali zadevno snov.

2. Če po mnenju države članice proizvodnja, 
dajanje v promet ali uporaba snovi kot take, 
v pripravku ali izdelku pomeni tveganje za 
zdravje ljudi ali okolje, ki ni ustrezno 
nadzorovana in bi jo bilo treba obravnavati v 
Skupnosti, ta država članica pripravi 
dokumentacijo, ki je v skladu z zahtevami iz 
Priloge XIV. Če se s to dokumentacijo doka
že, da je treba poleg že uvedenih ukrepov 
sprejeti ukrepe na ravni celotne Skupnosti, dr
žava članica to dokumentacijo predloži 
Agenciji v obliki iz Priloge XIV, da sproži 
postopek za določitev omejitev.

2. Če po mnenju države članice proizvodnja, 
dajanje v promet ali uporaba snovi kot take, 
v pripravku ali izdelku pomeni 
nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi ali 
okolje, ki ni ustrezno nadzorovano in bi ga
bilo treba obravnavati v Skupnosti, ta država 
članica pripravi dokumentacijo, ki je v skladu 
z zahtevami iz Priloge XIV. Če se s to 
dokumentacijo dokaže, da je treba poleg že 
uvedenih ukrepov sprejeti ukrepe na ravni 
celotne Skupnosti, država članica to 
dokumentacijo predloži Agenciji v obliki iz 
Priloge XIV, da sproži postopek za določitev 
omejitev.

Obrazložitev

Snovi je treba natančno določiti na podlagi dogovorjenih znanstvenih meril, omejitve pa 
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uvesti le v primeru „nesprejemljivega tveganja“ in ne le „tveganja“.

Omejitve veljajo tudi takrat, ko količina ni omejena (tj. „količine, ki ne presegajo 1 tone na 
leto“). Družbe, ki so že registrirale snovi, so upravičene do informacij, tako kot so družbe, za 
katere ne veljajo registracijske zahteve (ker uporabljajo „količine, ki ne presegajo 1 tone na 
leto“),ali družbe, za katere še vedno ne veljajo takšne zahteve, zaradi rokov, ki veljajo razli
čno glede na količino.

Predlog spremembe 194
Člen 66, odstavek 2 a (novo)

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

Obrazložitev

Omejitve se lahko uporabljajo brez količinske omejitve, tj. pod 1 t/l. Obstaja pravica do obveš
čenosti s strani družb, ki so se registrirale, in tudi s strani tistih, ki jim ni treba registrirati 
(pod 1 t/l) ali ki se jim še ni treba registrirati zaradi različnih rokov, ki se uporabljajo za koli
činsko raven. Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so 
predloženi v zvezi s členi naslova VIII: Omejitve za proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo 
nekaterih nevarnih snovi in pripravkov. 

Predlog spremembe 195
Člen 66, odstavek 3, pododstavek 1

3. Agencija vse dokumentacije, ki so v 
skladu s Prilogo XIV in vključujejo 
omejitve, predlagane v skladu z odstavkoma 
1 in 2, takoj objavi na svoji spletni strani in 
pri tem jasno navede datum objave. Agencija 
pozove vse zainteresirane strani, da v treh 
mesecih po datumu objave posamezno ali 
skupno predložijo:

3. Agencija povzetke vseh skladnih 
dokumentacij, vključno s predlaganimi 
omejitvami, v skladu z odstavkoma 1 in 2, 
takoj objavi na svoji spletni strani in pri tem 
jasno navede datum objave. Agencija pozove 
vse zainteresirane strani, da v šestih mesecih
po datumu objave posamezno ali skupno 
predložijo:

Obrazložitev

Dokumentacije lahko vsebujejo zaupne poslovne informacije ali zaščiteno strokovno znanje in 
izkušnje. Končna odločitev še ni nujno sprejeta, njihova vsebina pa se lahko posledično vse 
do sprejete končne odločitve napačno razume ali uporabi.

Trije meseci so prekratko obdobje za pripombe o zapletenih zadevah, posebno, kadar gre za 
MSP.
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Predlog spremembe 196
Člen 68, odstavek 1

1. V dvanajstih mesecih po datumu objave iz 
člena 66(3) Odbor za socialno-ekonomsko 
analizo na podlagi preučitve ustreznih delov 
dokumentacije in socialno-ekonomskega 
vpliva oblikuje mnenje o predlaganih 
omejitvah. Pripravi osnutek mnenja o 
predlaganih omejitvah in njihovem socialno-
ekonomskem vplivu, pri čemer upošteva 
analize ali informacije v skladu s točko (d) 
člena 66(3), če so bile predložene. Agencija 
osnutek mnenja takoj objavi na svoji 
spletni strani. Agencija pozove 
zainteresirane strani, da predložijo svoje 
pripombe o osnutku mnenja v roku, ki ga 
določi sama.

1. V dvanajstih mesecih po datumu objave iz 
člena 66(3) Odbor za socialno-ekonomsko 
analizo na podlagi preučitve ustreznih delov 
dokumentacije in socialno-ekonomskega 
vpliva oblikuje mnenje o predlaganih 
omejitvah. Pripravi osnutek mnenja o 
predlaganih omejitvah in njihovem socialno-
ekonomskem vplivu, pri čemer upošteva 
analize ali informacije v skladu s točko (b)
člena 66(3), če so bile predložene. Agencija
pošlje osnutek mnenja zainteresiranim 
stranem in jih pozove, da predložijo svoje 
pripombe v roku, ki ga določi sama.

Obrazložitev

S tem, da se osnutek pošlje zainteresiranim stranem, se odboru ne prepreči sprejetje dokončne 
odločitve. Zainteresirane strani ali vsaj tiste, ki so se registrirale, morajo imeti možnost 
predložitve pripomb. Ta predlog spremembe je treba brati skupaj z drugimi predlogi 
sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi naslova VIII: Omejitve za proizvodnjo, dajanje v 
promet in uporabo nekaterih nevarnih snovi in pripravkov.

Predlog spremembe 197
Člen 69, odstavek 2

2. Agencija mnenji obeh odborov takoj 
objavi na svoji spletni strani.

2. Brez kršenja zaupnosti v skladu s členom 
116 Agencija mnenji obeh odborov takoj 
objavi na svoji spletni strani. Objavljeni 
mnenji ne vsebujeta zaupnih poslovnih 
informacij.

Obrazložitev

Ne sme se težiti k preglednosti, če so pri tem zaupne poslovne informacije slabo varovane.

Člen 116 velja tudi tukaj.

Predlog spremembe 198
Člen 70, odstavek 2
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2. Končna odločitev se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 130(3).

2. Končna odločitev se sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 130(3), ob upoštevanju 
posebne časovne priprave za vlogo in 
proizvodnih krogov.

Obrazložitev

Časovna razporeditev omejitve/odobritve mora upoštevati časovne priprave in proizvodne 
kroge, ki so pri vsaki vlogi drugačni. Za nekatere uporabe so pravne omejitve snovi mogoče 
prej, medtem ko je za druge potrebno več časa zaradi časovne priprave in razvojnega 
proizvodnega kroga. Da se omeji strošek in so koristi največje, je treba pri odločitvah upo
števati te dejavnike.

Predlog spremembe 199
Člen 72, odstavek 1, točka (e)

(e) Odbor držav članic, ki je odgovoren za 
odpravo neskladij v mnenjih o osnutkih odlo
čitev, ki jih predlagajo države članice v 
skladu z naslovom VI, ter pripravo mnenja 
Agencije o predlogih za razvrstitev in ozna
čitev v skladu z naslovom X ter predlogih za 
določitev snovi, ki zbujajo veliko skrb, za 
katere mora veljati postopek za izdajo 
dovoljenja v skladu z naslovom VII;

(e) Odbor držav članic, ki je odgovoren za 
odpravo neskladij v mnenjih o osnutkih odlo
čitev v skladu z naslovom VI, ter pripravo 
mnenja Agencije o predlogih za razvrstitev in 
označitev v skladu z naslovom X ter 
predlogih za določitev snovi, ki vzbujajo zelo
veliko skrb, za katere mora veljati postopek 
za izdajo dovoljenja v skladu z naslovom 
VII;

Predlog spremembe 200
Člen 72, odstavek 1, točka (g)

(g) sekretariat, ki zagotavlja tehnično, 
znanstveno in upravno podporo obema 
odboroma in Forumu ter ustrezno 
medsebojno usklajevanje. Poleg tega opravlja 
delo, ki se od Agencije zahteva v okviru 
postopkov predregistracije, registracije in 
vzajemnega priznavanja ovrednotenj, ter 
pripravlja smernice, vzdržuje zbirke 
podatkov in zagotavlja informacije;

(g) sekretariat, ki zagotavlja tehnično, 
znanstveno in upravno podporo obema 
odboroma in Forumu ter ustrezno 
medsebojno usklajevanje. Poleg tega opravlja 
delo, ki se od Agencije zahteva v okviru 
postopkov predregistracije, registracije in 
ovrednotenj, ter pripravlja smernice, vzdržuje 
zbirke podatkov in zagotavlja informacije;

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 38, vprašanja o vzajemnem priznavanju ni več.

Predlog spremembe 201
Člen 72, odstavek 1, točka (h a) (novo)
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(ha) Odbor za nadomestne preskusne 
metode, ki je odgovoren za razvoj 
integrirane strategije za razvoj, potrjevanje 
in sprejetje preskusnih metod, ki ne vklju
čujejo živali, in za dodeljevanje sredstev, 
zagotovljenih prek registracijske 
pristojbine. Odbor sestavljajo strokovnjaki 
iz Evropskega centra za validacijo 
alternativnih metod (ECVAM), organizacij 
za dobro počutje živali in drugih 
zainteresiranih strani. Odbor mora upo
števati časovne roke, določene v tej uredbi.

Obrazložitev

Razvoj, potrjevanje in sprejetje nadomestnih preskusnih metod pogosto ovira pomanjkanje 
strateškega načrtovanja in usklajevanja. Odbor morajo sestavljati strokovnjaki s področja 
nadomestnih preskusnih metod, da se omogoči razvoj takšnega strateškega načrtovanja, izbolj
šanje usklajevanja in dodeljevanje sredstev za nadomestne preskusne metode. Odbor mora 
upoštevati časovne roke, določene v Uredbi.

Predlog spremembe 202
Člen 73, odstavek 1

1. Agencija zagotavlja državam članicam in 
institucijam Skupnosti najboljše možno 
znanstveno in tehnično svetovanje za vpra
šanja o kemikalijah, ki spadajo v njeno 
pristojnost in se ji predložijo v skladu z dolo
čbami pričujoče uredbe.

1. Agencija zagotavlja državam članicam in 
institucijam Skupnosti najboljše možno 
znanstveno in tehnično svetovanje za vpra
šanja o kemikalijah, ki spadajo v njeno 
pristojnost in se ji predložijo v skladu z dolo
čbami pričujoče uredbe. V primerih, ki jih 
zajema Uredba, sprejme Agencija pravno 
zavezujoče odločitve.

Obrazložitev

Namen tega dodatka je pojasniti vlogo Agencije kot organa, ki sprejema odločitve, kot je 
opisano v sporočilu Komisije z naslovom Delovanje okvira evropske regulativne agencije 
KOM(2002)0718.

Predlog spremembe 203
Člen 73, odstavek 1a (novo)

1a. Agencija v roku 12 mesecev od začetka 
veljavnosti te uredbe začrta smernice o 
delitvi stroškov, ki se uporabijo, če med 
registracijskimi zavezanci ni prišlo do 
sporazuma.
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Smernice bodo javno dostopne in morajo 
prikazovati najmanj:
a) število registracijskih zavezancev;

b) obseg proizvodnje vsakega posameznega 
registracijskega zavezanca;

Predlog spremembe 204
Člen 73, odstavek 1b (novo)

1b. Agencija v dvanajstih mesecih po za
četku veljavnosti te uredbe začrta smernice 
o uporabi kategorij uporabe in 
izpostavljenosti v zahtevah za informacije v 
skladu s členom 9 (a) (iii) te uredbe v 
skladu s Prilogo I.

Te smernice morajo biti javno dostopne;

Predlog spremembe 205
Člen 73, odstavek 2, točka (f)

(f) zagotavlja tehnične in znanstvene napotke 
ter pripomočke za uporabo te uredbe, kjer je 
ustrezno, kot pomoč industriji, zlasti pa 
majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) 
pri sestavljanju poročil o kemijski varnosti;

(f) zagotavlja tehnične in znanstvene napotke 
ter pripomočke za uporabo te uredbe, kjer je 
ustrezno, kot pomoč industriji, zlasti pa 
malim in srednje velikim podjetjem (MSP), 
pri sestavljanju poročil o kemijski varnosti in 
deluje kot služba za pomoč uporabnikom 
on-line za gospodarske subjekte, in še zlasti 
za MSP;

Obrazložitev

Agencija mora vzpostaviti tudi službo za pomoč uporabnikom, še zlasti za MSP. Ta pomoč je 
enostavno dostopna, po možnosti z uporabo IKT. 

Predlog spremembe 206
Člen 73, odstavek 2, točka (i a) (novo)

(ia) ustanovi in vzdržuje center odličnosti 
za obveščanje o tveganju. Zagotovi 
centraliziran in usklajen vir informacij o 
varni uporabi kemikalij in pripravkov. Olaj
ša izmenjavo znanja o najboljši praksi na 
področju obveščanja o tveganju.
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 207
Člen 73, odstavek 2, točka (i b) (novo)

(ib) na zahtevo držav v razvoju jim
zagotovi, na podlagi vzajemno 
dogovorjenih določil in pogojev, tehnično 
pomoč in dejavnosti za vzpostavitev 
institucij in kadrov za ustrezno ravnanje s 
kemikalijami ter skladnost s standardi 
kemijske varnosti, da se izpolnijo zahteve iz 
te uredbe.

Obrazložitev

EU in države članice morajo upoštevati mogoče težave držav v razvoju in jim pomagati z 
zagotavljanjem tehnične pomoči. 

Predlog spremembe 208
Člen 73, odstavek 2, točka (i c) (novo)

(ic) spremljanje tehnične pomoči in 
dejavnosti za vzpostavitev institucij s strani 
Skupnosti in držav članic za ustrezno 
ravnanje s kemikalijami in skladnost s 
standardi kemijske varnosti v državah v 
razvoju ter prispevanje k usklajevanju med 
Skupnostjo, državami članicami in 
mednarodnimi organizacijami na zgoraj 
navedenem območju. 

Obrazložitev

EU in države članice morajo upoštevati mogoče težave držav v razvoju in jim pomagati z 
zagotavljanjem tehnične pomoči. To je treba ustrezno spremljati. 

Predlog spremembe 209
Člen 73, odstavek 3, točka (e a) (novo)



PE 353.595v03-00 102/136 AD\579754SL.doc

SL

(ea) ki zagotavljajo nasvet sekretariatu o 
tehnični pomoči in dejavnosti za 
vzpostavitev institucij in kadrov za ustrezno 
ravnanje s kemikalijami ter skladnost s 
standardi kemijske varnosti v državah v 
razvoju;

Obrazložitev

EU in države članice morajo upoštevati mogoče težave držav v razvoju in jim pomagati z 
zagotavljanjem tehnične pomoči. To se pojasni v nalogah odborov. To izhaja iz predloga 
spremembe 1 in 2. 

Predlog spremembe 210
Člen 74, drugi odstavek, točka (d)

(d) sestavo pristojbin Agencije. (d) sestavo pristojbin Agencije na pregleden, 
nediskriminatoren in sorazmeren način.

Obrazložitev

Za določanje pristojbin Agencije morajo veljati najmanjše zahteve.

Predlog spremembe 211
Člen 74, točka (d a) (novo)

(da) večletni program.

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb člena 43a bis, ob upoštevanju dejstva, da ima odgovornost za 
tekoči načrt Agencija.

Predlog spremembe 212
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 šest predstavnikov 
držav članic, ki jih imenuje Svet, in trije 
predstavniki, ki jih imenuje Komisija, ter 
štirje predstavniki zainteresiranih strani, ki jih 
imenuje Komisija, vključno z najmanj po 
enim predstavnikom industrije, sindikatov 
in znanstvene skupnosti.

Obrazložitev
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Sestava upravnega odbora mora biti natančno uravnotežena. Število predstavnikov, ki jih 
imenuje Komisija, ne sme presegati števila predstavnikov, ki jih imenujejo druge strani.

Predlog spremembe 213
Člen 79, odstavek 2, točka (e) in (j a) (novo)

(e) sklepanje in upravljanje potrebnih pogodb 
s ponudniki storitev;

(e) sklepanje in upravljanje potrebnih pogodb 
s ponudniki storitev ter ustanov iz člena 83;

(ja) sprejemanje osnutka in dokončnih teko
čih načrtov vrednotenja snovi in 
posodobitev v skladu z naslovom VI, če ni 
predlogov za predloge sprememb.

Predlog spremembe 214
Člen 79, odstavek 3, točka (a)

(a) osnutek poročila o dejavnostih Agencije v 
predhodnem letu, vključno z informacijami o 
številu prejetih registracijskih dokumentacij, 
številu ovrednotenih snovi, številu prejetih 
vlog za izdajo dovoljenja, številu predlogov 
za omejitve, ki jih je prejela Agencija in 
izdala mnenja, porabljenem času za izvedbo s 
tem povezanih postopkov, o snoveh, za 
katere so bila izdana dovoljenja, zavrnjene 
dokumentacije ali sprejete omejitve, o 
prejetih pritožbah in sprejetih ukrepih ter 
pregledom dejavnosti Foruma;

(a) osnutek poročila o dejavnostih Agencije v 
predhodnem letu, vključno z informacijami o 
številu prejetih registracijskih dokumentacij, 
številu ovrednotenih snovi, številu prejetih 
vlog za izdajo dovoljenja, številu predlogov 
za omejitve, ki jih je prejela Agencija in 
izdala mnenja, porabljenem času za izvedbo s 
tem povezanih postopkov, o snoveh, za 
katere so bila izdana dovoljenja, zavrnjene 
dokumentacije ali sprejete omejitve, o 
prejetih pritožbah in sprejetih ukrepih, tehni
čni pomoči in dejavnosti za vzpostavitev 
institucij, ki se izvajajo v državah v razvoju, 
ter pregledom dejavnosti Foruma;

Obrazložitev

EU in države članice morajo upoštevati mogoče težave držav v razvoju in jim pomagati z 
zagotavljanjem tehnične pomoči. To je treba pojasniti v nalogah izvršnega direktorja.

Predlog spremembe 215
Člen 81, odstavek 4, pododstavek 4
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Izvršni direktor ali njegov predstavnik in 
predstavniki Komisije se lahko udeležijo vseh 
zasedanj odborov in delovnih skupin, ki jih 
skličejo Agencija ali njeni odbori. Na 
zasedanja so lahko kot opazovalci 
povabljeni tudi predstavniki zainteresiranih 
strani, če za to zaprosijo člani odborov ali 
upravni odbor.

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

Obrazložitev

Prisotnost predstavnikov industrije na zasedanjih odbora ne sme biti mogoča le s povabilom. 
Predstavniki industrije in/ali MSP morajo imeti status opazovalca.

Predlog spremembe 216
Člen 82, odstavek 1

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

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

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

Ne zadeva angleške različice.

Članom Foruma lahko pomagajo znanstveni 
in tehnični svetovalci.

Članom Foruma lahko pomagajo znanstveni 
in tehnični svetovalci.

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

Izvršni direktor Agencije ali njegov 
predstavnik in predstavniki Komisije se lahko 
udeležijo vseh zasedanj Foruma in njegovih 
delovnih skupin. Zasedanj se lahko kot 
opazovalci udeležijo tudi zainteresirane 
strani, vključno s predstavniki 
industrije/MSP.

Obrazložitev

Prisotnost predstavnikov industrije na zasedanjih odbora ne sme biti mogoča le s povabilom. 
Predstavniki industrije in/ali MSP morajo imeti status opazovalca.
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Predlog spremembe 217
Člen 83, odstavek 2

2. Države članice sporočijo Agenciji imena 
strokovnjakov z dokazanimi izkušnjami pri 
presojanju ocen kemijskega tveganja in/ali 
socialno-ekonomskih analizah ali z drugim 
ustreznim znanstvenim znanjem, ki bodo na 
voljo za delo v delovnih skupinah odborov, 
pri čemer navedejo njihovo usposobljenost in 
posebna področja strokovnega znanja.

2. Države članice sporočijo Agenciji imena 
neodvisnih strokovnjakov z dokazanimi izku
šnjami pri presojanju ocen kemijskega 
tveganja in/ali socialno-ekonomskih analizah 
ali z drugim ustreznim znanstvenim znanjem, 
ki bodo na voljo za delo v delovnih skupinah 
odborov, pri čemer navedejo njihovo 
usposobljenost in posebna področja 
strokovnega znanja.

Agencija vodi seznam strokovnjakov, ki ga 
sproti dopolnjuje. V seznam so vključeni 
strokovnjaki iz prvega pododstavka in drugi 
strokovnjaki, ki jih določi neposredno 
sekretariat.

Agencija vodi seznam neodvisnih
strokovnjakov, ki ga sproti dopolnjuje. V 
seznam so vključeni neodvisni strokovnjaki 
iz prvega pododstavka in drugi strokovnjaki, 
ki jih določi neposredno sekretariat.

Obrazložitev

Strokovnjaki, ki so poslani v Agencijo, morajo biti potrjeno neodvisni.

Predlog spremembe 218
Člen 83, odstavek 2 a (novo)

2a. Upravni odbor na predlog izvršnega 
direktorja sestavi javno dostopen seznam 
pristojnih institucij, imenovanih s strani dr
žav članic, ki lahko Agenciji pomagajo, 
posamezno ali v mreži, pri njenih nalogah, 
še zlasti tistih, ki so ji zaupane na podlagi 
naslova VI.

Predlog spremembe 219
Člen 83, odstavek 3

3. Zagotavljanje storitev članov odborov ali 
strokovnjakov, ki sodelujejo v delovnih 
skupinah odborov ali Foruma, ali izvajanje 
drugih nalog za Agencijo ureja pisna 
pogodba med Agencijo in zadevno osebo ali, 
kjer je ustrezno, med Agencijo in 
delodajalcem zadevne osebe.

3. Zagotavljanje storitev organov članov z 
javnega seznama, omenjenega v odstavku 
2a, članov odborov ali strokovnjakov, ki 
sodelujejo v delovnih skupinah odborov ali 
Foruma, ali izvajanje drugih nalog za 
Agencijo ureja pisna pogodba med Agencijo 
in zadevnim organom, Agencijo in zadevno 
osebo ali, kjer je ustrezno, med Agencijo in 
delodajalcem zadevne osebe.
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Zadevna oseba ali njen delodajalec je 
nagrajen v skladu s plačilno lestvico, ki se 
vključi v finančne ureditve, ki jih določi 
upravni odbor. Če zadevna oseba ne 
izpolnjuje svojih dolžnosti, ima izvršni 
direktor pravico, da pogodbo prekine ali za
časno prekine ali pa zadrži plačilo.

Zadevni organ ali zadevna oseba ali njen 
delodajalec je nagrajen v skladu s plačilno 
lestvico, ki se vključi v finančne ureditve, ki 
jih določi upravni odbor. Če zadevni organ 
ali zadevna oseba ne izpolnjuje svojih dol
žnosti, ima izvršni direktor pravico, da 
pogodbo prekine ali začasno prekine ali pa 
zadrži plačilo.

Predlog spremembe 220
Člen 85, odstavek 1

1. Komisijo za pritožbe sestavljajo 
predsednik in dva člana.

1. Komisijo za pritožbe sestavljajo 
predsednik, ki je usposobljen, da v državi 
članici opravlja funkcijo sodnika, in dva 
člana.

Obrazložitev

Glede na področje nalog, ki so ji dodeljene, mora Komisiji za pritožbe predsedovati sodnik.

Predlog spremembe 221
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. Ta 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 
internetu. Člani Odbora za pritožbe so 
izbrani na podlagi svojih 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 izku
šnje na področju sodnih postopkov.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 222
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Člen 87, odstavek 1

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

1. Pritožba se lahko vloži zoper odločitve 
Agencije, sprejete v skladu s členi 7, 18, 
tretjim pododstavkom člena 25(4), prvim 
pododstavkom člena 28(2), 43 a (novo), 49, 
115(4) ali 116.

Predlog spremembe 223
Člen 93, odstavek 2

2. Odhodki Agencije vključujejo odhodke za 
zaposlene, upravne odhodke, odhodke za 
infrastrukturo in odhodke iz poslovanja.

2. Odhodki Agencije vključujejo odhodke za 
zaposlene, upravne odhodke, odhodke za 
infrastrukturo in odhodke iz poslovanja, 
vključno s tistimi, ki izhajajo iz pogodb s 
tretjimi strankami, še zlasti z inštituti, ki 
izvajajo vrednotenja v skladu z Naslovom 
VI.

Predlog spremembe 224
Člen 106

Da se zagotovi preglednost, sprejme upravni 
odbor na podlagi predloga izvršnega 
direktorja in v soglasju s Komisijo pravila, ki 
zagotavljajo javnosti dostop do regulativnih, 
znanstvenih ali tehničnih informacij o 
varnosti kemikalij, ki niso zaupne.

Da se zagotovi preglednost, sprejme upravni 
odbor na podlagi predloga izvršnega 
direktorja in v soglasju s Komisijo pravila, ki 
zagotavljajo javnosti dostop do regulativnih, 
znanstvenih ali tehničnih informacij o 
varnosti kemikalij (črtano) v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1049/2001, in sestavi 
register. Poslovnik Agencije, njenih 
odborov in delovnih skupin je na voljo 
javnosti pri Agenciji ali na njeni spletni 
strani.

Obrazložitev

Določbe o preglednosti dela Agencije morajo biti bolj natančne.

Predlog spremembe 225
Člen 109

Področje uporabe črtano
Ta naslov velja za:

(a) snovi, ki jih mora odobriti proizvajalec 
ali uvoznik;
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(b) snovi v okviru člena 1 
Direktive 67/548/EGS, ki izpolnjujejo 
merila za 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
To je bilo prestavljeno v člen 2.2c (novo).

Predlog spremembe 226
Člen 110.1, prvi odstavek

1. Kateri koli uvoznik ali proizvajalec, ali 
skupina uvoznikov ali proizvajalcev, ki dajo 
na trg snov v okviru člena 109, sporoči 
Agenciji naslednje podatke, zato da se vklju
čijo v popis v skladu s členom 111, razen če 
niso bilo predani kot del registracije:

1. Kateri koli uvoznik ali proizvajalec, ali 
skupina uvoznikov ali proizvajalcev, ki dajo 
na trg snov, ki izpolnjuje merila za 
razvrstitev snovi kot nevarne v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS, same ali v pripravku 
nad mejnimi koncentracijami, določenimi v 
Direktivi 1999/45/ES, ki ima za posledico 
razvrstitev pripravka kot nevarnega, sporoči 
Agenciji naslednje podatke, zato da se vklju
čijo v popis v skladu s členom 111, razen če 
niso bili predani kot del registracije.

Obrazložitev
Sledi iz zgornjih predlogov sprememb člena 2.2c (novo) in črtanjem člena 109.

Predlog spremembe 227
Člen 112

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.

črtano
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2. Odbor držav članic oblikuje mnenje o 
predlogu, pri čemer da zadevnim stranem 
priložnost za predložitev pripomb. Agencija 
sporoči to mnenje in morebitne pripombe 
Komisiji, ki sprejme odločitev v skladu s 
členom 4(3) Direktive 67/548/EGS.

Predlog spremembe 228
Člen 113

Obveznosti iz člena 110 se začnejo 
uporabljati po poteku roka iz člena 21(1).

Obveznosti iz člena 110 se začnejo 
uporabljati po poteku roka iz člena 21.

Obrazložitev

Če je treba popis sestaviti na podlagi postopka predregistracije, morajo biti roki enaki. Ta 
predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v 
zvezi s členi naslova X: Popis razvrstitev in oznak.

Predlog spremembe 229
Člen 114

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

1. Vsaka tri leta države članice Komisiji 
predložijo poročilo o uporabi te uredbe na 
njihovem ustreznem ozemlju, ki vključuje 
tudi oddelke o vrednotenju in izvajanju, v 
obliki iz člena 108. Poročila morajo 
vsebovati informacije o spremljanju in 
nadzoru izvedenih ukrepov, katerih koli 
ugotovljenih kršitvah in izrečenih kaznih 
ter katerih koli težavah pri izvajanju 
Uredbe.

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

Prvo poročilo se predloži eno leto po za
četku veljavnosti te uredbe.

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

2. Vsaki dve leti Agencija Komisiji predloži 
poročilo o uporabi te uredbe.

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

obvestila, zahtevanega v členu 131(2).

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.
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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).

Obrazložitev

Za namene enotnega izvajanja Uredbe morajo države članice poročati v veliko krajših 
časovnih obdobjih. Le tako je mogoče pomanjkljivosti odpraviti zgodaj. Prav tako je treba 
predvideti najmanjše zahteve za vsebino poročil, da se zagotovi njihova kakovost.

Predlog spremembe 230
Člen 115 a (novo)

Člen 115a – Posebne določbe za 
informacije za širšo javnost:

1.  Da se potrošnikom pomaga pri varni in 
trajnostni uporabi snovi in pripravkov, dajo 
proizvajalci na voljo informacije, ki 
temeljijo na tveganju, prek oznake na 
embalaži na vsaki enoti, dani v promet za 
prodajo potrošnikom, ki določa tveganje, 
povezano s priporočeno uporabo ali 
predvidljivo napačno uporabo. Ob tem 
morajo oznake na embalaži spremljati, ko 
je primerno, drugi načini sporazumevanja, 
kot so spletne strani, za zagotavljanje 
podrobnejših informacij o varnosti in 
uporabi v zvezi s snovmi ali pripravki.
2.  Direktivi 1999/45/ES in 1967/548/EGS 
se zato ustrezno spremenita.

Obrazložitev

Razvoj ustreznega in skladnega sporazumevalnega sistema, ki temelji na tveganju, bo potro
šnikom zagotovil potrebne informacije in nasvete, da bodo lahko uporabljali snovi, pripravke 
in izdelke, ki vsebujejo kemikalije, varno in učinkovito.

Predlog spremembe 231
Člen 116, odstavek 1

1. Naslednje informacije se ne štejejo za 
zaupne:

1. Naslednje informacije, v zvezi s samimi 
snovmi, se ne štejejo za zaupne:

Obrazložitev

Pojasnjevalni predlog spremembe: informacije, ki se obravnavajo kot nezaupne, zadevajo le 
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same snovi, ne pripravkov in izdelkov, ki vsebujejo te snovi. Pravnih posledic za raziskavo 
zahtev po zbiranju se ne sme podcenjevati.

Predlog spremembe 232
Člen 116, odstavek 1, točka (k a) (novo)

(ka) skupine uporab za snov ali pripravek.

Obrazložitev

Ta informacija ni nujno zaupna in jo je treba vključiti na seznam.

Predlog spremembe 233
Člen 116, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(da) uporabe, ki jih neposredno registrira 
uporabnik na nižji stopnji. 

Obrazložitev

Uporabljene kemične sestavine so v veliko industrijah obravnavane kot intelektualna lastnina. 
Razkritje kemikalije lahko razkrije zaupno poslovno informacijo in škoduje konkurenčnosti 
podjetja. Zato je treba podatke predhodnega registracijskega zavezanca varovati pred 
razkritjem novim registracijskim zavezancem. Isto mora veljati za uporabnike na nižji stopnji, 
ki ne bi smeli biti zavezani, da razkrijejo kemikalije proizvajalcu kemikalij na višji stopnji 
dobavne verige.

Predlog spremembe 234
Člen 116, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(da) analitske metode, če se zahtevajo v 
skladu s Prilogo VII ali VIII in ki omogo
čajo zaznavanje nevarne snovi pri sproš
čanju v okolje in določitev neposredne 
izpostavljenosti ljudi;

Obrazložitev

Analitske metode je treba obravnavati kot zaupne in niso pomembne za širšo javnost. Ta 
predlog spremembe je treba sprejeti skupaj z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v 
zvezi s členi naslova XI: Informacije.

Predlog spremembe 235
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Člen 117

Ne glede na člena 115 in 116 se informacije, 
ki jih prejme Agencija v skladu s to uredbo, 
lahko razkrijejo vladi ali organu tretje države 
ali mednarodni organizaciji na podlagi 
sporazuma, sklenjenega med Skupnostjo in 
zadevno tretjo stranjo v skladu z Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
304/2003 ali členom 181a(3) Pogodbe ES, 
če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

Ne glede na člena 115 in 116 se informacije, 
ki jih prejme Agencija v skladu s to uredbo, 
lahko razkrijejo vladi ali vladni ustanovi
tretje države ali mednarodni organizaciji na 
podlagi sporazuma, sklenjenega med 
Skupnostjo in zadevno tretjo stranjo v skladu 
z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 304/2003 ali členom 181a(3) 
Pogodbe ES, če sta izpolnjena oba naslednja 
pogoja:

(a) namen sporazuma je sodelovanje pri 
izvajanju ali upravljanju zakonodaje o 
kemikalijah iz te uredbe;

(a) namen sporazuma je sodelovanje vlade 
pri izvajanju ali upravljanju zakonodaje o 
kemikalijah iz te uredbe;

(b) tretja stran varuje zaupnost informacij na 
podlagi medsebojnega dogovora.

(b) tretja stran varuje zaupnost informacij na 
podlagi medsebojnega dogovora.

Obrazložitev

Da se prepreči zloraba informacij, je treba jasno določiti, da sodelovanje iz člena 117 zadeva 
le nacionalne in mednarodne vladne ustanove.

Predlog spremembe 236
Člen 120

Pristojni organi držav članic obvestijo javnost 
o nevarnostih, ki izhajajo iz snovi, če je to po 
njihovem mnenju potrebno za varovanje 
zdravja ljudi ali okolja.

V skladu s smernicami, ki jih mora 
oblikovati Agencija, pristojni organi držav 
članic obvestijo javnost o tveganjih, ki 
izhajajo iz snovi, če je to po njihovem mnenju 
potrebno za varovanje zdravja ljudi ali 
okolja.

Obrazložitev

Treba je oblikovati smernice, da se zagotovi enoten način obveščanja javnosti s strani 
nacionalnih organov držav članic

Predlog spremembe 237
Člen 121
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Pristojni organi proizvajalcem, uvoznikom, 
uporabnikom na nižji stopnji in vsem drugim 
zainteresiranim stranem svetujejo o njihovih 
ustreznih nalogah in obveznostih iz te 
uredbe, Agencija pa zagotovi v skladu s 
členom 73(2)(f) operativna navodila.

Pristojni organi proizvajalcem, uvoznikom, 
uporabnikom na nižji stopnji in vsem drugim 
zainteresiranim stranem svetujejo o njihovih 
ustreznih nalogah in obveznostih iz te 
uredbe, Agencija pa zagotovi v skladu s 
členom 73(2)(f) operativna navodila. To 
vključuje še zlasti, vendar ni omejeno le na 
to, svetovanje MSP v zvezi s tem, kako 
izpolnijo obveznosti iz te uredbe.

Obrazložitev

Še zlasti MSP lahko zahtevajo posebno pomoč, tako da izpolnijo obveznosti.

Predlog spremembe 238
Člen 122

Države članice vzdržujejo sistem uradnih 
preverjanj in drugih dejavnosti glede na okoli
ščine.

Države članice vzdržujejo sistem uradnih 
preverjanj in drugih dejavnosti glede na okoli
ščine. Agencija je pooblaščena, da zahteva 
preverjanje in druge dejavnosti, ki jih 
morajo izvajati države članice.

Obrazložitev

Upravljanje sistema REACH je odvisno od enotnega izvajanja določb na celotnem skupnem 
trgu. Zato mora biti Agencija pristojna, da zahteva izvajanje nekaterih preverjanj ali 
dejavnosti s strani držav članic.

Predlog spremembe 239
Člen 123, odstavek 1

1. Države članice predvidijo kazenske dolo
čbe, ki se uporabljajo za kršitve določb iz pri
čujoče 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. Na podlagi smernic, ki jih mora 
oblikovati Agencija, države članice 
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, takoj pa jo 
obvestijo o vseh njihovih naknadnih 
spremembah.

Obrazložitev
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Prepustitev kazenskega sistema v presojo le državam članicam bi povzročila obstoj različnih 
kazni v Uniji. Za dosego ciljev REACH mora obstajati usklajen kazenski sistem in usklajeno 
izvajanje. 

Predlog spremembe 240
Člen 128

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

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

Najpozneje 18 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe se vstavi oddelek na za
četku Priloge II, ki določa objektivna 
merila za izvzetje snovi in/ali skupin snovi.

Obrazložitev
Trenutna Priloga II je osnovana na „zgodovinskem precedenčnem primeru“. Kot taka je 
nedosledna in zasnovana na nejasnih merilih, ki vodijo do nesmiselnosti, kjer je ena od dveh 
podobnih snovi izključena, medtem ko druga ni (tj. saharoza in fruktoza). Komisiji je treba 
določiti rok, znotraj katerega razvije jasna objektivna merila za odobritev izjem iz Priloge II, 
tako da je mogoče razviti logičen in obširen seznam snovi, ki so izvzete.

Predlog spremembe 241
Člen 132 a (novo)

Člen 132 a
Vmesna naknadna presoja vplivov

1. Pet let po začetku veljavnosti te uredbe, 
brez poseganja v določbe člena 133, 
Komisija opravi te sedanje uredbe. 
Naknadna presoja vplivov analizira stanje 
izvajanja te uredbe, primerja dosežene 
rezultate s predhodnimi pričakovanji ter 
oceni vpliv te uredbe na delovanje 
notranjega trga in potem še konkurence.

2. Komisija predloži naknadno presojo 
vplivov Evropskemu parlamentu in Svetu 
najpozneje na [šesto obletnico začetka 
veljavnosti te uredbe]. Komisija predstavi 
predlog za spremembe te uredbe, ki je 
upravičen na podlagi naknadne presoje 
vplivov.
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Obrazložitev

Ob upoštevanju pomembnosti regulativnega sistema, ki ga vzpostavlja REACH, je treba 
oceniti rezultate, dosežene v prvih letih izvajanja, da se preveri, ali je uresničitev prvotnih 
ciljev mogoča, in če ni, da se izvedejo potrebne prilagoditve.

Predlog spremembe 242
Člen 134

Direktive 76/769/EGS, 91/157/EGS, 
93/67/EGS, 93/105/EGS in 2000/21/ES ter 
uredbi (EGS) št. 793/93 in (ES) št. 1488/94 
se razveljavijo.

Direktive 76/769/EGS, 90/394/EGS, 
91/155/EGS, 91/157/EGS, 93/67/EGS, 
93/105/EGS in 2000/21/ES, 2002/95/ES in 
2004/37/ES ter Uredbi (EGS) št. 793/93 in 
(ES) št. 1488/94 se razveljavijo.

Or. de

Obrazložitev
Podvajanju predpisov se je treba izogniti. Predlogi sprememb prejšnjih členov omogočajo 
opustitev zgornjih direktiv in uredb.

Predlog spremembe 243
Člen 135 a (novo)

Členu 1(2) Direktive 98/24/ES se doda 
naslednje besedilo: 
„Zahteve iz te direktive ne veljajo v primeru 
obveznosti iz Uredbe (ES) št. xxx (Uredba 
REACH).“

Obrazložitev

Da se pojasni dejstvo, da ima REACH prednost, in prepreči podvajanje.

Predlog spremembe 244
Člen 135 b (novo)

Členu 1(1) Direktive 89/106/EGS se doda 
naslednje besedilo: 

„Zahteve te direktive v zvezi s higieno, 
zdravjem in varovanjem okolja ne zajemajo 
gradbenih proizvodov, če Uredba (ES) št. 
xxx (Uredba REACH) določa obveznosti v 
zvezi s temi vsebinami.“
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Obrazložitev

Da se pojasni dejstvo, da ima REACH prednost, in prepreči podvajanje.

Predlog spremembe 245
Priloga I, del 0, točka 0.2.

0.2. Ocenjevanje kemijske varnosti 
obravnava vse opredeljene uporabe. 
Obravnava uporabo same snovi (vključno z 
vsemi pomembnejšimi nečistočami in 
dodatki), v pripravku ali izdelku. 
Ocenjevanje upošteva vse stopnje 
življenjskega cikla snovi, kot je določeno z 
opredeljenimi uporabami. Ocenjevanje 
kemijske varnosti temelji na primerjavi 
potencialnih škodljivih učinkov snovi z znano 
oziroma razumno predvidljivo 
izpostavljenostjo ljudi in/ali okolja tej snovi.

0.2. Ocenjevanje kemijske varnosti 
obravnava vse opredeljene uporabe v koli
činah, ki znašajo eno tono ali več na leto. 
Obravnava uporabo snovi kot take (vključno 
z vsemi pomembnejšimi nečistočami in 
dodatki), v pripravku ali izdelku. 
Ocenjevanje upošteva vse stopnje 
življenjskega cikla snovi, kot je določeno z 
opredeljenimi uporabami. Ocenjevanje 
kemijske varnosti temelji na primerjavi 
potencialnih škodljivih učinkov snovi z znano 
ali razumno predvidljivo izpostavljenostjo 
ljudi in/ali okolja tej snovi.

Predlog spremembe 246
Priloga I, oddelek 4, točka 4.2

4.2 Če snov izpolnjuje merila, se izvede 
opredelitev emisij, ki zajema ustrezne dele 
ocenjevanja izpostavljenosti, kakor je 
opisano v oddelku 5. Zlasti naj vsebuje oceno 
količine snovi, ki se je sprostila v različne 
dele okolja med vsemi dejavnostmi, ki jih je 
izvedel proizvajalec ali uvoznik, in vsemi 
opredeljenimi uporabami, ter opredelitev 
verjetnih načinov izpostavljenosti ljudi in 
okolja snovi.

4.2 Če snov izpolnjuje merila, se izvede 
opredelitev emisij, ki zajema ustrezne dele 
ocenjevanja izpostavljenosti, kakor je 
opisano v oddelku 5. Zlasti naj vsebuje oceno 
količine snovi, ki se je sprostila v različne 
dele okolja med vsemi dejavnostmi, ki jih je 
izvedel proizvajalec ali uvoznik, in vsemi 
opredeljenimi uporabami v količinah, ki zna
šajo eno tono ali več na leto, ter opredelitev 
verjetnih načinov izpostavljenosti ljudi in 
okolja snovi.

Predlog spremembe 247
Priloga I, oddelek 5.1, točka 5.1.1, prvi pododstavek
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5.1.1. Scenariji izpostavljenosti se razvijejo 
za proizvodnjo v Skupnosti, proizvajalčevo 
in uvoznikovo lastno uporabo ter za vse 
opredeljene uporabe. Scenarij 
izpostavljenosti je opis niza pogojev, v 
katerih se snov proizvaja ali uporablja v 
življenjskem ciklu in kako proizvajalec ali 
uvoznik nadzira izpostavljenost ljudi in 
okolja ali to priporoča nadaljnjim 
uporabnikom. Ti scenariji izpostavljenosti so 
lahko tako široki ali konkretni, kolikor je 
treba. Scenarij izpostavljenosti se predstavi 
pod ustreznim naslovom poročila o kemijski 
varnosti in se povzame v prilogi k 
varnostnemu listu pod ustreznim kratkim 
naslovom, ki daje kratek splošen opis 
uporabe. Scenarij izpostavljenosti vključuje, 
kadar je to primerno, zlasti opis:

5.1.1. Predvideni potek izpostavljenosti se 
razvijejo za proizvodnjo v Skupnosti, 
proizvajalčevo in uvoznikovo lastno uporabo 
ter za vse opredeljene uporabe v količinah, 
ki znašajo eno tono ali več na leto. 
Predvideni potek izpostavljenosti je opis niza 
pogojev, v katerih se snov proizvaja ali 
uporablja v življenjskem ciklu in kako 
proizvajalec ali uvoznik nadzira 
izpostavljenost ljudi in okolja ali to priporoča 
uporabnikom na nižji stopnji. Ti predvideni 
poteki izpostavljenosti so lahko tako široki 
ali konkretni, kolikor je treba. Predvideni 
potek izpostavljenosti se predstavi pod 
ustreznim naslovom poročila o kemijski 
varnosti in se povzame v prilogi k 
varnostnemu listu pod ustreznim kratkim 
naslovom, ki daje kratek splošen opis 
uporabe. Predvideni potek izpostavljenosti 
vključuje, kadar je to primerno, zlasti opis:

Predlog spremembe 248
Priloga I, oddelek 5.2, točka 5.2.4, prvi pododstavek

5.2.4 Ocena ravni izpostavljenosti se izvede 
za vse populacije ljudi (delavce, potrošnike in 
ljudi, ki utegnejo biti izpostavljeni posredno 
prek okolja) in okoljska področja, za katere 
je izpostavljenost snovi poznana oziroma 
razumno predvidljiva. Obravnavajo se vsi
pomembni načini izpostavljenosti ljudi 
(vdihavanje, oralno, dermalno in skupno vsi 
ustrezni načini izpostavljenosti). Takšne 
ocene upoštevajo prostorske in časovne 
spremembe v vzorcu izpostavljenosti. 
Ocenjevanje izpostavljenosti naj zlasti upo
števa:

5.2.4 Ocena ravni izpostavljenosti se izvede 
za populacije ljudi (delavce, potrošnike in 
ljudi, ki utegnejo biti izpostavljeni posredno 
prek okolja) in okoljska področja, za katere 
je izpostavljenost snovi opredeljena kot 
največja. Obravnavajo se najpomembnejši
načini izpostavljenosti ljudi (vdihavanje, zau
žitje, prek kože in skupno vsi ustrezni načini 
izpostavljenosti). Takšne ocene upoštevajo 
prostorske in časovne spremembe v vzorcu 
izpostavljenosti. Ocenjevanje izpostavljenosti 
naj zlasti upošteva:

Obrazložitev

Ocenjevanje popolne izpostavljenosti in tveganja, ob upoštevanju vseh uporab, je nepraktično 
in prezapleteno, zlasti za MSP. Prednost je treba dati največji izpostavljenosti tveganju, kot 
priporoča ECETOC (Evropski center za toksikologijo in ekotoksikologijo) v oceni tveganja 
kemikalij.

Predlog spremembe 249
Priloga I, oddelek 5.2, točka 5.2.4, nov pododstavek za alinejami
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Če izpostavljenost po predvidenem poteku, 
ki vodi k največji izpostavljenosti, ni dovolj 
pod predvidenimi ravnmi brez opaznega u
činka na ljudi in okolje, se izvede temeljitej
ša ocena izpostavljenosti.

Obrazložitev

Ocenjevanje popolne izpostavljenosti in tveganja, ob upoštevanju vseh uporab, je nepraktično 
in prezapleteno, zlasti za MSP. Prednost je treba dati največji izpostavljenosti tveganju, kot 
priporoča ECETOC (Evropski center za toksikologijo in ekotoksikologijo) v oceni tveganja 
kemikalij.

Predlog spremembe 250
Priloga I, oddelek 5.2, točka 5.2.5. a (novo)

5.2.5a. Veljavne ocene ravni 
izpostavljenosti je mogoče poenostaviti z 
uporabo posebnih informacijskih orodij, 
vključno s sektorskimi informacijskimi 
orodji, kjer so ta na voljo.

Obrazložitev

MSP pomagajo pri izpolnjevanju obveznosti posebna in specializirana informacijska orodja 
za ocenjevanje izpostavljenosti ali jih je mogoče razviti. 

Predlog spremembe 251
Priloga Ib, pododstavek 1 po naslovu

Ocenjevanje kemijske varnosti za pripravke 
se izvaja v skladu s Prilogo I z naslednjimi 
dopolnitvami:

Ocenjevanje kemijske varnosti za pripravke, 
razen kjer so snovi izključene v skladu s 
členom 13(2), se izvaja v skladu s cilji
Priloge 1, na primer z naslednjimi 
dopolnitvami:

Obrazložitev

Za ocenjevanje varnosti pripravkov so edino pomembni podatki tisti, ki zadevajo snovi, ki 
presegajo nekatere najmanjše koncentracije. V skladu s členom 13(2) ni treba opraviti 
ocenjevanja kemijske varnosti za snov, ki v pripravku, če je koncentracija snovi v pripravku ni
žja od vrednosti, navedenih v pododstavkih (a) do (e). Zaradi večje jasnosti je treba vnesti 
ustrezne določbe v Prilogo Ib, ker so besedne zveze v Prilogi Ib, npr. „vsaka snov v pripravku
“ ali „vse snovi v pripravku“ zavajajoče.

Pripravki, kot so arome in dišave, so zelo zapletene mešanice, od katerih se dnevno tržijo 
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številne različice in ki se jih pogosto spreminja. Ocenjevanje kemijske varnosti, kakor je 
predpisano v Prilogi 1b, je zelo nepraktično. Cilji Priloge 1 b se lahko izpolnijo tudi na 
druge, bolj praktične načine, ki so prilagojeni posebnih skupinam pripravkov, ob upoštevanju 
splošne narave teh pripravkov in ohranjanju ciljev Priloge 1b.

Predlog spremembe 252
Priloga II, novi vnosi (novo)

Št. po EINECS    Ime/Skupina    CAS št. Št. po EINECS    Ime/Skupina    CAS št.

231-096-4      železo                  7439-89-6

265-995-8     celulozna kaša  65996-61-4
232-350-7 terpentinsko olje/les 8006-64-2

232-304-6  surovo talovo olje          8002-26-
4

232-50-64 Ca lignosulfonat   8061-52-7
232-50-59 Na lignosulfonat   8061-51-6

232-50-85 NH4 lignosulfonat   8061-53-8

232-51-06  lignosulfonska kislina  8062-15-
5
295-731-7      neoksidno steklo    92128-37-
5

305-415-3      steklo, oksid        94551-67-4

305-416-9      steklo, oksid        94551-68-5
266-046-0     steklo, oksid          65997-17-3

215-171-9     magnezijev oksid      1309-48-
4

200-578-6     Etanol                    64-17-5
231-959-9      kisik O2 7782-44-7

231-098-5      kripton Kr     7439-90-9

231-110-9      neon Ne        7440-01-9

231-168-5      helij He          7440-59-7
231-172-7      ksenon Xe      7440-63-3

200-812-7      metan CH4   78-82-8

Obrazložitev

Snovi, dodane k Prilogi II, so ali vključene v obstoječo zakonodajo ali se jih ne obravnava kot 
nevarne ali pa so sestavni deli snovi, ki so vključene v Prilogo III k Uredbi. Ravno tako so 
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snovi, ki niso bile uporabljene več stoletij v več različnih rabah z zanemarljivo nevarnostjo, 
izvzete iz registracije, da se tako olajša delovanje sistema.

Predlog spremembe 253
Priloga III, točka 1a (novo)

Snovi, navedene v Prilogi II, ki se 
proizvedejo s alternativnim proizvodnim 
postopkom.

Obrazložitev

Ni logično, da se izvzame snov, če je proizvedena na en način, na drug način pa ne. Če za 
snov, ki se pojavlja v naravi, ni potrebna registracija, mora biti izvzeta tudi proizvedena razli
čica iste snovi. Sam proizvodni postopek je vključen v drugi zakonodaji.

Predlog spremembe 254
Priloga III, točka 8

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

8. Snovi, ki se pojavljajo v naravi, vključno s 
snovmi, pridobljenimi iz rastlin, iz člena 3, 
če med predelavo niso kemično modificirani, 
razen če izpolnjujejo merila za razvrstitev kot 
nevarni v skladu z Direktivo 67/548;

Obrazložitev

Način, po katerem so minerali in rude sedaj vključeni v Prilogo III, ni praktičen. Minerale in 
rude je težko razvrstiti zaradi narave materiala in njihove različne sestave. Registracija
mineralov in rud je nepotrebna, ker jih trenutna zakonodaja (npr. Direktiva o rudarskih 
odpadkih, IPPC) zadostno pokriva.

Predlog spremembe 255
Priloga III, točka 9a (novo)

9a. Minerali, rude, koncentrati in drugi 
materiali, pridobljeni iz njih z mineralo
škimi ali fizikalnimi postopki 
preoblikovanja;

Obrazložitev

Način, po katerem so minerali in rude sedaj vključeni v Prilogo III, ni praktičen. Minerale in 
rude je težko razvrstiti zaradi narave materiala in njihove različne sestave. Registracija
mineralov in rud je nepotrebna, ker jih trenutna zakonodaja (npr. Direktiva o rudarskih 
odpadkih, IPPC) zadostno pokriva.

Predlog spremembe 256
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Priloga III, točka 9 a (novo)

9a. kondenzati zemeljskega plina, uteko
činjeni naftni plin, koks in metan.

Obrazložitev

Te snovi že dobro ureja veljavna zakonodaja. Njihove nevarnosti so dobro znane in se jih 
navadno pred uporabo pretvori v druge snovi, ki jih je treba registrirati. Koks je „čistejša“
različica premoga (brez primesi), ki je že izvzet iz registracije. Utekočinjeni naftni plin je 
treba vključiti v Prilogo III k Uredbi REACH zaradi njegovega naravnega izvora, njegove 
podobnosti z drugimi naravnimi proizvodi, navedenimi v Prilogi III, in njegovih znanih u
činkov v zvezi z varnostjo, zdravjem in okoljem. Koks je „čistejša“ različica premoga (brez 
primesi), ki je že izvzet iz registracije.

Predlog spremembe 257
Priloga III, točka 9 b (novo)

9b. Kovine in zlitine v masivni obliki.

Obrazložitev

Nesorazmerna zahteva, potrebna za registracijo: več desetletij ni dokazov o tveganju za ljudi 
ali okolje.

Predlog spremembe 258
Priloga III, točka 9c (novo)

9c. Procesni plini, kot so plin iz koksarni
ških peči, plavžni plin, kurilni plin v 
rafinerijah nafte ter njihove sestavine.

Obrazložitev

Procesni plini (plin iz koksarniških peči, plavžni plin in kurilni plin v rafinerijah nafte) so 
zdaj izvzeti iz registracije, če se uporabljajo na kraju samem. Vseeno pa je možno, da se 
zahteva registracija, če procesni plin zapusti kraj. To ustvarja pravno negotovost in izkrivlja 
enake konkurenčne možnosti za druga glavna goriva, kot so zemeljski plin, surovo olje in 
premog, ki so izvzeti iz registracije. To bi lahko nenamerno oviralo recikliranje in ponovno 
uporabo virov. Koks ima manj nevarnih osnovnih lastnosti kot premog, zato ga je treba tako 
kot premog izvzeti iz registracije.

Predlog spremembe 259
Priloga III, točka 9 d (novo)

9d. Olja in masti rastlinskega in živalskega 
izvora.
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Obrazložitev

Te snovi so naravnega izvora. O njih je že veliko informacij in izkušenj z uporabo, ki kažejo, 
da so njihove lastnosti in tveganja dobro znane. Snovi se štejejo za varne za zdravje ljudi in 
okolje. Nekatera olja so že vključena v Prilogo II in izvzeta iz registracije.

Predlog spremembe 260
Priloga III, točka 9 e (novo)

9e. Vlaknine za izdelavo papirja.

Obrazložitev

Tveganje za ljudi ali okolje se lahko izključi.

Predlog spremembe 261
Priloga IV, oddelek 6a (novo)

6a. Podatki o skupinah uporabe in 
izpostavljenosti.

6a.1 Skupine uporab: 
6a.1.1 a) industrijska uporaba

b) poklicna uporaba
c) potrošniška uporaba

6a.1.2Specifikacija uporabe v vsaki 
skupini:

a) uporaba v zaprtem sistemu
b) uporaba zaradi vključitve v 

ali na matrico
c) nedisperzivna uporaba
d) disperzivna uporaba

6a.2 Skupine izpostavljenosti
6a.2.1 Izpostavljenost ljudi:

a) pri zaužitju, 
b) prek kože
c) z vdihovanjem

6a.2.2 Izpostavljenost okolja:
a) voda
b) zrak
c) prst
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6a.3 Trajanje izpostavljenosti
a) naključno
b) občasno /kratkotrajno
c) trajno/pogosto

Obrazložitev

Dodatne osnovne informacije o izpostavljenosti pomagajo podjetjem izdelati svoje varnostne 
liste ali navodila za varno uporabo in omogočajo, da Agencija pregleda dokumentacije, 
predložene za določitev prednostnih snovi v količinah med 1 in 10 tonami, za katere je treba 
pridobiti informacije, določene v Prilogi V.

Predlog spremembe 262
Priloga V, oddelek 5.1.1

5.1.1. Predvideni poteki izpostavljenosti se 
razvijejo za proizvodnjo v Skupnosti, za 
proizvajalčevo in uvoznikovo lastno uporabo 
in vse ugotovljene uporabe. Predviden potek 
izpostavljenosti je niz pogojev, ki opisujejo, 
kako se snov proizvaja ali uporablja med 
svojim življenjskim krogom in kako 
proizvajalec ali uvoznik nadzira ali priporoča 
uporabnikom na nižji ravni, da nadzirajo 
izpostavljenosti ljudi in okolja. Predvideni 
poteki izpostavljenosti so lahko tako široki 
ali določeni, kot je potrebno. Predviden 
potek izpostavljenosti se predstavi pod 
ustreznim naslovom poročila o kemijski 
varnosti in povzame v prilogi k seznamu 
podatkov o varnosti s primernim kratkim 
naslovom s kratkim splošnim opisom 
uporabe. Predviden potek izpostavljenosti še 
zlasti vsebuje, kjer je to potrebno, opis:

5.1.1. Predvideni poteki izpostavljenosti se 
razvijejo za proizvodnjo v Skupnosti, za 
proizvajalčevo in uvoznikovo lastno uporabo 
in vse ugotovljene uporabe količin ene tone 
ali več na leto. Predviden potek 
izpostavljenosti je niz pogojev, ki opisujejo, 
kako se snov proizvaja ali uporablja med 
svojim življenjskim krogom in kako 
proizvajalec ali uvoznik nadzira ali priporoča 
uporabnikom na nižji ravni, da nadzirajo 
izpostavljenosti ljudi in okolja. Predvideni 
poteki izpostavljenosti so lahko tako široki 
ali določeni, kot je potrebno. Predviden 
potek izpostavljenosti se predstavi pod 
ustreznim naslovom poročila o kemijski 
varnosti in povzame v prilogi k seznamu 
podatkov o varnosti s primernim kratkim 
naslovom s kratkim splošnim opisom 
uporabe. Predviden potek izpostavljenosti še 
zlasti vsebuje, kjer je to potrebno, opis:

Obrazložitev
Treba je pojasniti, da so vključene le uporabe ene tone ali več snovi.

Predlog spremembe 263
Priloga V, točka 7 – Ekotoksikološki podatki, stolpec 1, podtočka 1.1 a (novo)

7.1.1a. Raziskava o inhibiciji rasti alg
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Predlog spremembe 264
Priloga V, točka 7 a – Biorazgradljivost (novo)

7 a. Biorazgradljivost

7.1 Hitra biorazgradljivost

Predlog spremembe 265
Priloga V, točka 7.1.1, levi stolpec

7.1.1. Preskušanje kratkotrajne strupenosti 
za vodno bolho

7.1.1. Preskušanje kratkotrajne toksičnosti za
vodno bolho ali ribe

Obrazložitev

Podjetja morajo imeti na izbiro, da namesto obstoječih preskusov kratkotrajne toksičnosti za 
vodne bolhe predložijo preskuse za ribe.

Predlog spremembe 266
Priloga V, točka 6 - Toksikološki podatki, stolpec 1, točka 6., podtočka -1 (novo)

-1. Akutna toksičnost

Ena izmed naslednjih poti

– oralno
– inhalacijsko

– dermalno

Predlog spremembe 267
Priloga VI, točke 6.1.–6.4.3, stolpec 1

6.1. Draženje kože (vsi deli te točke) črtano

6.2. Draženje oči (vsi deli te točke) črtano

6.4. Mutagenost (vsi deli te točke) črtano

(Črtano in premaknjeno v Prilogo VII.)

Obrazložitev

This is the first amendment of a set of amendments (43-49) specifying the information 
requirements for 10 to 100 tonnes which require enterprises to generate the information that 
is needed for adequate control of the risks to human health and environment from the use of 
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their substances, and in a situation in which the requirements in the Commission proposal are 
likely to be disproportionate.

At the same time, these amendments will reduce the requirements for quantities of 10 to 
100 tonnes, where the risk of substances being withdrawn is likely to be high, with adverse 
consequences for downstream users, especially SMEs. These amendments therefore preserve 
an essential channel of innovation by reducing the risk of substances being withdrawn, with 
consequent high reformulation costs.

It is proposed that Annex VI, which includes information in addition to information required 
pursuant to Annex V, will be limited to information on acute toxicity and biodegradation. The 
other information requirements laid down in Annex VI of the Commission proposal are moved 
to Annex VII, namely the requirements for higher-volume substances (100 tonnes and more).

These amendments should be seen as providing continuity with the approach proposed for the 
very-low-volume range of 1- 10 tonnes, where specific arrangements are proposed, and for 
the higher volumes in the range over 100 tonnes, where no reduction in data requirements is 
proposed, within the overall goal of sustainable development. 

The first amendment, 21, focuses on this information, which is most important for developing 
adequate risk management measures while addressing the significant risk of substance 
withdrawal in the tonnage range between 10 and 100 tonnes created by the Commission 
proposal. The proposed amendment therefore moves the information requirements under 
points 6.1 – 6.4 to Annex VII.

Predlog spremembe 268
Priloga VII, točke 6.1 do 6.4.3, stolpca 1 in 2 (dodatek oddelku 6, pred točko 6.4)

6.1. Draženje kože
6.1.1. Draženje kože in vivo 6.1.1. Študije ni treba izvesti, če:

je snov jedka; ali

je snov močna kislina (pH < 2.0) ali baza 
(pH > 11.5); ali

je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi; ali

je snov zelo toksična pri stiku s kožo; ali
študija akutne toksičnosti prek kože ne 
pokaže draženja kože do mejne ravni 
odmerka (2000 mg/kg telesne teže); ali

so podatki, ki so na razpolago iz strategije 
preskusov, predvidene v oddelku 6.1 
Priloge V, ustrezni za razvrstitev snovi kot 
jedke ali dražilne za kožo.

6.2. Draženje oči
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6.2.1. Draženje oči in vivo 6.2.1. Študije ni treba izvesti, če:

je snov jedka; ali
je snov močna kislina (pH < 2.0) ali baza 
(pH > 11.5); ali

je snov vnetljiva na zraku pri sobni 
temperaturi; ali
je snov razvrščena kot dražilna pri stiku s 
kožo in če registracijski zavezanec razvrsti 
snov kot dražilno za oči; ali

so podatki, ki so na razpolago iz strategije 
preskusov, predvidene v oddelku 6.2 
Priloge V, ustrezni za razvrstitev snovi kot 
dražilne za kožo.

6.4. Mutagenost

6.4.2. Citogenetska študija in vitro v celicah 
sesalcev

6.4.2. Študije ni treba izvesti, če:

če so na voljo ustrezni podatki 
citogenetskega preskusa in vivo; ali

če je znano, da snov spada v skupino 
rakotvornosti 1 ali 2.

6.4.3. Študija genske mutacije v celicah 
sesalcev in vitro, če so bili rezultati v točki 
6.4.1 Priloge V in točki 6.4.2. Priloge VI 
negativni.

6.4.3. Študije ni treba izvesti, če so na voljo 
podatki iz zanesljivega preskusa genske 
mutacije pri sesalcih in vivo.

6.4. Če so rezultati katere koli študije 
mutagenosti iz prilog V ali VI pozitivni, je 
treba upoštevati ustrezne študije 
mutagenosti in vivo.

(Besedilo, preneseno iz Priloge VI; zdajšnji stolpec 2 in vrstica 6.4 nespremenjena)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. Za mutagenost zagotavlja, da se v primeru pozitivnega rezultata študije in vitro 
preiskava nadaljuje.

Predlog spremembe 269
Priloga VII, oddelek 6, točka 6.4 v stolpcu 2
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6.4. Če je rezultat katere koli študije 
mutagenosti iz prilog V ali VI pozitiven in ni 
razpoložljivih rezultatov iz študije in vivo, 
prijavitelj predlaga ustrezno študijo 
mutagenosti in vivo. Če je rezultat katere 
koli študije in vivo pozitiven, se predlagajo 
dodatne študije in vivo.

6.4. Če je rezultat katere koli študije 
mutagenosti iz Priloge V ali zgoraj 
omenjenih preskusov pozitiven in ni razpolo
žljivih rezultatov študije in vivo, 
registracijski zavezanec predlaga ustrezno 
študijo mutagenosti in vivo. Če je rezultat 
katere koli študije in vivo pozitiven, se 
predlagajo dodatne študije in vivo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije. Za mutagenost zagotavlja, da se v primeru pozitivnega rezultata študije in vitro 
preiskava nadaljuje.

Predlog spremembe 270
Priloga VI, točke 6.1.1–6.4, stolpec 2

6.1.1. (celotno besedilo te točke) črtano

6.2.1. (celotno besedilo te točke) črtano

6.4.2. (celotno besedilo te točke) črtano

6.4.3. (celotno besedilo te točke) črtano

6.4. (celotno besedilo te točke) črtano

(Črtano in premaknjeno v Prilogo VII.)

Predlog spremembe 271
Priloga VI, točka 6.5, stolpec 1

6.5. Akutna toksičnost 6.5. Akutna toksičnost
Študija se izvede za en način, po možnosti z 
zaužitjem, razen če registracijski zavezanec 
meni, da je drug način bolj ustrezen.

Za pline in hlapljive tekočine (parni tlak 
nad 10-2 Pa pri 20°°C) se zagotovijo podatki
za vdihavanje (6.5.2).

Za pline in hlapne tekočine (parni tlak nad 10-

2 Pa pri 20 °C) se zagotovijo informacije za 
vdihavanje (6.5.2).
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Za snovi, ki niso plini, je treba podatke iz to
čk od 6.5.1. do 6.5.3. zagotoviti za vsaj dva 
načina preskušanja, od katerih je eden 
oralen. Izbira drugega načina bo odvisna od 
lastnosti snovi in verjetnega načina 
izpostavljenosti človeka. Če je samo en način 
izpostavljenosti, je treba zagotoviti podatke
zgolj za ta način.

Za snovi, ki niso plini, v količinah, ki zna
šajo 100 ton ali več na leto na proizvajalca 
ali uvoznika, je treba informacije iz točk od 
6.5.1 do 6.5.3 zagotoviti za vsaj dva načina 
preskušanja, od katerih je eden z zaužitjem. 
Izbira drugega načina bo odvisna od lastnosti 
snovi in verjetnega načina izpostavljenosti 
človeka. Če je le en način izpostavljenosti, je 
treba informacije zagotoviti le za ta način.

Obrazložitev

Tveganje za umik snovi v količinskem razponu med 10 in 100 tonami, kot je določeno v 
Predlogu Komisije, zahteva zmanjšanje zahtev za informacije. Zato se ta predlog spremembe 
osredotoča na informacije, ki so najpomembnejše za razvoj ustreznih ukrepov za 
obvladovanje tveganja, in s tem varuje zdravje in okolje. 

Predlog spremembe 272
Priloga VI, točke 6.5–6.5.3, stolpec 1

6.5. Akutna toksičnost (celotno besedilo in 
točke pod 6.5., stolpec 1)

črtano

Obrazložitev

Ker je ta zahteva za informacije sedaj vključena v Prilogo V, se lahko tukaj izbriše.

Predlog spremembe 273
Priloga VI, točke 6.5–6.5.3, stolpec 2

6.5. (celotno besedilo in točke pod 6.5., 
stolpec 2)

črtano

Obrazložitev

Ker je ta zahteva za informacije sedaj vključena v Prilogo V, se lahko tukaj izbriše.

Predlog spremembe 274
Priloga VI, točke 6.6–6.8.1, stolpec 1

6.6. Toksičnost pri ponovljenih odmerkih 
(celotno besedilo in točke pod 6.6., stolpec 
1)

črtano

6.7. Toksičnost za razmnoževanje (celotno 
besedilo in točke pod 6.7., stolpec 1)

črtano
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6.8 Toksikokinetika (tudi točke pod 6.8., 
stolpec 1)

črtano

(Črtano in premaknjeno v Prilogo VII.)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se osredotoča na informacije, ki so najpomembnejše za razvoj 
ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja, ob tema pa obravnava znatno tveganje za umik 
snovi v količinskem razponu med 10 in 100 tonami, kar je uvedeno s predlogom Komisije. 
Predlagani predlog spremembe zato prestavlja zahteve za informacije iz točk 6.6–6.8 v 
Prilogo VII.

Predlog spremembe 275
Priloga VI, točke 6.1.1–6.7.2, stolpec 2

6.6.1. (celotno besedilo, stolpec 2) črtano
6.7. (celotno besedilo in točke pod 6.7, 
stolpec 2)

črtano

(Črtano in premaknjeno v Prilogo VII.)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se osredotoča na informacije, ki so najpomembnejše za razvoj 
ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja, ob tema pa obravnava znatno tveganje za umik 
snovi v količinskem razponu med 10 in 100 tonami, kar je uvedeno s predlogom Komisije. 
Predlagani predlog spremembe zato prestavlja zahteve za informacije iz točk 6.6–6.8 v 
Prilogo VII.

Predlog spremembe 276
Priloga VII, točka 6.6.1, stolpec 1 in 2 (novo, prestavljeno iz Priloge VI, nadomešča obstoječo 

točko 6.6.1)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6.6.1. Študija kratkoročne strupenosti pri 
ponovljenih odmerkih (28 dni), ena vrsta, mo
škega in ženskega spola, najprimernejši način 
dajanja, ob upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti človeka, razen če ni že 
zagotovljeno kot del zahtev iz Priloge VI ali 
če so predlagani preskusi v skladu s točko 
6.6.2. V tem primeru se oddelek 3 
Priloge IX ne uporablja.
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Predlog spremembe Parlamenta

6.6.1. Študija kratkoročne toksičnosti pri 
ponovljenih odmerkih (28 dni), ena vrsta, mo
škega in ženskega spola, najprimernejši način 
dajanja, ob upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti človeka.

6.6.1. Študije kratkoročne toksičnosti 
(28 dni) ni treba izvesti, če:

– je na voljo zanesljiva študija subkronične 
(90 dni) ali kronične toksičnosti, če so bile 
uporabljene primerne vrste in načini 
dajanja; ali
– kadar je snov podvržena takojšnjemu 
razpadanju in obstaja dovolj podatkov o 
proizvodih njenega razkroja; ali

– je mogoče izključiti ustrezno 
izpostavljenost ljudi.
Ustrezen način se izbere na podlagi 
naslednjega:

Preskušanje prek kože je ustrezno, če:
(1) je verjeten stik s kožo pri proizvodnji 
in/ali uporabi; in

(2) fizikalno-kemijske lastnosti kažejo na 
pomemben delež absorpcije skozi kožo; ter

(3) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– se pri preskusu akutne toksičnosti prek ko
že toksičnost opazi pri nižjih odmerkih 
kakor pri preskusu toksičnosti z zaužitjem; 
ali
– se pri študijah draženja za kožo in/ali oči 
opazijo sistemski učinki ali drugi dokazi 
absorpcije; ali

– preskusi in vitro pokažejo pomembno 
absorpcijo skozi kožo; ali

se za strukturno povezane snovi ugotovi 
pomembna toksičnost prek kože ali 
prehajanje skozi kožo.



AD\579754SL.doc 131/136 PE 353.595v03-00

SL

Preskušanje prek kože ni primerno, če 
absorpcija skozi kožo ni verjetna, kot poka
že molekulska masa (MW > 800 ali premer 
molekule > 15 Å) in nizka topnost lipidov 
(log Kow < –1 ali > 4).

Preskušanje z vdihavanjem je ustrezno, če:
(1) je verjetna izpostavljenost ljudi prek 
vdihavanja; in

(2) je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

parni tlak snovi je nad 10-2 Pa pri 20 °C; 
ali
– je snov prah, ki vsebuje več kot 
1 % delcev na podlagi m/m, z velikostjo 
delca MMAD manj kot 100 μm; ali

bodo pri uporabi snovi nastajali aerosoli, 
delci ali kapljice velikostnega razreda 
vdihavanja (> 1 % na podlagi m/m delcev z 
MMAD < 100 µm). Če ni kontraindikacij, 
je najprimernejša uporaba z zaužitjem.

Registracijski zavezanec predlaga študijo 
subkronične toksičnosti (90 dni) 
(Priloga VII, 6.6.2), če:

– pogostost in trajanje izpostavljenosti ljudi 
kaže, da je dolgoročna študija primerna; in 
je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– drugi razpoložljivi podatki kažejo, da ima 
snov lahko nevarno lastnost, ki je ni mogo
če odkriti v študiji kratkoročne toksičnosti; 
ali
– ustrezno izdelane toksikokinetične študije 
odkrivajo akumulacijo snovi ali njenih 
metabolitov v določenih tkivih ali organih, 
ki jih mogoče ne bi odkrili v študiji 
kratkoročne toksičnosti, ampak bi lahko 
povzročili škodljive učinke po daljši 
izpostavljenosti.

Registracijski zavezanec predlaga dodatne 
študije ali jih lahko zahteva pristojni organ 
države članice, ki opravlja vrednotenje, v 
skladu s členom 39, 40 ali 44, če:
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– ni mogoče opredeliti NOAEL v 28-dnevni 
študiji, razen če je razlog za nezmožnost 
opredelitve NOAEL odsotnost škodljivih 
toksičnih učinkov; ali

– toksičnost vzbuja posebne skrbi (npr. 
resni/hudi učinki); ali
– so razpoložljivi dokazi za indikacije u
činka neustrezni za toksikološki opis in/ali 
opredelitev tveganja. V teh primerih bi 
mogoče bilo tudi primerneje izvajati 
posebne toksikološke študije, ki so na
črtovane za raziskavo teh učinkov(npr. 
imunotoksičnost, nevrotoksičnost); ali

– način izpostavljenosti, uporabljen v za
četni študiji toksičnosti pri ponovljenih 
odmerkih, ni bil primeren glede pri
čakovanega načina izpostavljenosti 
človeka, zato ni mogoče izvesti 
ekstrapolacije z enega načina na drugega; 
ali

– če obstaja posebna zaskrbljenost v zvezi z 
izpostavljenostjo (npr. uporaba v proizvodih 
za široko potrošnjo, ki vodi k ravnem 
izpostavljenosti blizu ravnem odmerka, pri 
katerem lahko pričakujemo toksičnost za 
ljudi); ali
če učinki v snoveh, ki so v molekulski 
strukturi jasno povezani s preučevano 
snovjo, niso bili odkriti v 28-dnevni študiji.

(novo, preneseno iz Priloge VI)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije.

Predlog spremembe 277
Priloga VII, točka 6.7, stolpca 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6.7. Strupenost za razmnoževanje 6.7. Študij ni treba izvesti, če:
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– se ve, da je snov genotoksično rakotvorna 
in se izvajajo ustrezni ukrepi za obvladovanje 
tveganja; ali

– če gre za mutageno snov v zarodnih celicah 
in se izvajajo ustrezni ukrepi za obvladovanje 
tveganja;

6.7.2. Študija strupenosti za razvoj, ena 
vrsta, najprimernejši način dajanja, ob upo
števanju verjetnega načina izpostavljenosti 
človeka (Priloga X B. 31 ali OECD 414), 
razen če je že zagotovljeno kot del zahtev 
Priloge VI.

6.7.2 Študija se v začetku izvede na eni vrsti. 
Odločitev o izvajanju študije na drugi vrsti 
mora temeljiti na rezultatih prvega preskusa.

6.7.3. Študija dvogeneracijske strupenosti
za razmnoževanje, ena vrsta, moškega in 
ženskega spola, najprimernejši način dajanja, 
ob upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti človeka, če 28- ali 90-dnevna 
študija kaže na škodljive učinke na 
reproduktivne organe ali tkiva.

Predlog spremembe Parlamenta

6.7. Toksičnost za razmnoževanje 6.7. Študij ni treba izvesti, če:

– se ve, da je snov genotoksično rakotvorna 
in se izvajajo ustrezni ukrepi za obvladovanje 
tveganja; ali

– če gre za mutageno snov v zarodnih celicah 
in se izvajajo ustrezni ukrepi za obvladovanje 
tveganja; ali

– je mogoče izključiti ustrezno 
izpostavljenost ljudi.

6.7.1. Preskušanje za toksičnost za razmno
ževanje/razvoj, ena vrsta (OECD 421), če ni 
dokazov iz razpoložljivih podatkov o 
strukturno povezanih snoveh, iz ocen 
(Q)SAR ali iz metod in vitro, da bi lahko 
bila snov toksična za razvoj.

6.7.1. Na tej stopnji se pozitivni rezultat 
preskušanja potrdi s študijo toksičnosti za 
razvoj, ena vrsta, najprimernejši način 
dajanja, ob upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti človeka (Priloga VI, 6.7.2).

6.7.2. Študija toksičnosti za razvoj, 
najprimernejši način dajanja, ob upoštevanju 
verjetnega načina izpostavljenosti človeka 
(Priloga X B. 31 ali OECD 414).

6.7.2. Študija se v začetku izvede na eni vrsti. 
Odločitev o izvajanju študije na drugi vrsti 
mora temeljiti na rezultatih prvega preskusa.
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Registracijski zavezanec predlaga študijo 
dvogeneracijske toksičnosti za razmno
ževanje (6.7.3), če obstajajo indikacije o 
potencialni toksičnosti za razmnoževanje iz 
študije toksičnosti pri ponovljenih odmerkih 
(90 dni) (npr. histopatološki učinek na 
spolne žleze) ali če ima snov tesno 
strukturno povezavo s poznano toksično 
snovjo za razmnoževanje.

6.7.3. Študija dvogeneracijske toksičnosti za 
razmnoževanje, ena vrsta, moškega in 
ženskega spola, najprimernejši način dajanja, 
ob upoštevanju verjetnega načina 
izpostavljenosti človeka, če 28- ali 90-dnevna 
študija kaže na škodljive učinke na 
reproduktivne organe ali tkiva.

(novo, preneseno iz Priloge VI)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije.

Predlog spremembe 278
Priloga VII, točka 6.8, stolpec 1 (novo, prestavljeno iz Priloge VI)

6.8 Toksikokinetika 6.8 Toksikokinetika

6.8.1. Ocena toksikokinetičnega vedenja 
snovi v obsegu, ki ga je mogoče izpeljati iz 
ustreznih razpoložljivih podatkov

6.8.1. Ocena toksikokinetičnega vedenja 
snovi v obsegu, ki ga je mogoče izpeljati iz 
ustreznih razpoložljivih informacij

(novo, preneseno iz Priloge VI)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije.

Predlog spremembe 279
Priloga VI, točka 7.1, točke 7.2.2–7.3.1, stolpec 1

7.1. Toksičnost vode črtano
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7.2.2. Abiotska (celotno besedilo in točke 
pod 7.2.2, stolpec 1)

črtano

7.3. Vpliv in vedenje v okolju (celotno 
besedilo in točke pod 7.3, stolpec 1)

črtano

(Črtano in premaknjeno v Prilogo VII.)

Obrazložitev

Tveganje za umik snovi v količinskem razponu med 10 in 100 tonami, kot je določeno v 
Predlogu Komisije, zahteva zmanjšanje zahtev za informacije. Predlagani predlog spremembe 
zato prestavlja zahteve za informacije v točke 7.1, 7.2.2 in 7.3 v Prilogo VII.

Predlog spremembe 280
Priloga VI, točka 7.1.2, točke 7.2.2.1–7.3.1, stolpec 2

7.1.2 (celotno besedilo, stolpec 2) črtano

7.2.2.1 (celotno besedilo, stolpec 2) črtano

7.3.1 (celotno besedilo, stolpec 2) črtano

(Črtano in premaknjeno v Prilogo VII.)

Obrazložitev

Tveganje za umik snovi v količinskem razponu med 10 in 100 tonami, kot je določeno v 
Predlogu Komisije, zahteva zmanjšanje zahtev za informacije. Predlagani predlog spremembe 
zato prestavlja zahteve za informacije v točke 7.1, 7.2.2 in 7.3 v Prilogo VII.

Predlog spremembe 281
Priloga VII, točka 7.1, stolpca 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7.1. Strupenost vode 7.1. Prijavitelj predlaga preskušanje dolgoro
čne strupenosti, če ocena kemijske varnosti v 
skladu s Prilogo I kaže potrebo po dodatni 
preiskavi učinkov na vodne organizme. Izbira 
ustreznega preskusa(-ov) je odvisna od 
rezultatov ocene varnosti.

7.1.5. Preskušanje dolgoročne strupenosti
za vodno bolho (razen če je že zagotovljena 
kot del zahtev Priloge V)

7.1.5. Študije ni treba izvesti, če:

– ni verjetno, da bo snov prehajala skozi 
biološke membrane (MM > 800 ali premer 
molekule > 15 A); ali
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– ni verjetna neposredna ali posredna 
izpostavljenost vodnega prostora.

7.1.6. Preskušanje dolgoročne strupenosti
za ribe (razen če je že zagotovljena kot del 
zahtev Priloge VI)

7.1.6. Študije ni treba izvesti, če:

– ni verjetno, da bo snov prehajala skozi 
biološke membrane (MM > 800 ali premer 
molekule > 15 A); ali

– ni verjetna neposredna ali posredna 
izpostavljenost vodnega prostora.

Treba je zagotoviti podatke za eno od 
naslednjih točk, 7.1.6.1, 7.1.6.2 ali 7.1.6.3.

7.1.6.1 Preskus strupenosti za ribe v zgodnji 
fazi življenja (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. Prijavitelj predlaga preskus 
strupenosti FELS oziroma ga lahko zahteva 
pristojni organ države članice ocenjevanja v 
skladu s členi 39, 40 ali 44, če se snov lahko 
kopiči v organizmih.

7.1.6.2 Preskus kratkoročne strupenosti na 
zarodkih rib in ribji zalegi (Priloga X C.15 ali 
OECD 212)

7.1.6.3. Preskus rasti mladih rib 
(Priloga X C.14 ali OECD 215)

Predlog spremembe Parlamenta

7.1. Toksičnost vode 7.1. Registracijski zavezanec predlaga 
preskušanje dolgoročne toksičnosti, če ocena 
kemijske varnosti v skladu s Prilogo I kaže 
potrebo po dodatni preiskavi učinkov na 
vodne organizme. Izbira ustreznega(ih)
preskusa(-ov) je odvisna od rezultatov ocene 
varnosti.

7.1.2. Študija zaviranja rasti alg 7.1.2. Študije ni treba izvesti, če:
je snov zelo netopna (topnost v vodi < 10 
μg/l); ali

ni verjetno, da bo snov prehajala skozi 
biološke membrane (MM > 800 ali premer 
molekule > 15 A).
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7.1.3. Preskušanje kratkotrajne toksičnosti 
za ribe: Registracijski zavezanec lahko upo
števa preskušanje dolgotrajne namesto 
kratkotrajne toksičnosti. 

7.1.3. Študije ni treba izvesti, če:

je snov zelo netopna (topnost v vodi < 10 
μg/l); ali
ni verjetno, da bo snov prehajala skozi 
biološke membrane (MM > 800 ali premer 
molekule > 15 A); ali

je na razpolago študija dolgoročne toksi
čnosti.
Registracijski zavezanec predlaga študijo 
dolgoročne toksičnosti vode za ribe 
(Priloga VII, 7.1.6) ali jo zahteva pristojni 
organ države članice, ki opravlja 
vrednotenje, v skladu s členom 39, 40 ali 
44, če primerjava (predvidene) okoljske 
izpostavljenosti in rezultatov iz podatkov 
kratkoročne toksičnosti vode kaže potrebo 
po dodatni preiskavi učinkov na vodne 
organizme.

Študija dolgoročne toksičnosti vode za ribe 
(Priloga VII, 7.1.6) se upošteva, če je snov 
v vodi slabo topna (topnost v vodi < 1 mg/l).

7.1.4. Preskušanje zaviranja dihanja 
aktiviranega blata, razen če obstaja majhna 
verjetnost emisij v sistem za čiščenje odplak

7.1.4. Študije ni treba izvesti, če:

je snov zelo netopna (topnost v vodi < 10 
μg/l); ali

če se ugotovi, da je snov takoj 
biorazgradljiva in so uporabljene preskusne 
koncentracije v razponu koncentracij, ki jih 
je mogoče pričakovati v odtoku naprave za 
čiščenje odplak.

Študija se lahko nadomesti s preskusom 
zaviranja nitrifikacije, če razpoložljivi 
podatki kažejo, da je snov lahko zaviralec 
mikrobiološke rasti ali funkcije.

7.1.5. Preskušanje dolgoročne toksičnosti
za vodno bolho (razen če je že zagotovljena 
kot del zahtev Priloge V)

7.1.5. Študije ni treba izvesti, če:
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– ni verjetno, da bo snov prehajala skozi 
biološke membrane (MM > 800 ali premer 
molekule > 15 A); ali

– ni verjetna neposredna ali posredna 
izpostavljenost vodnega prostora.

7.1.6. Preskušanje dolgoročne toksičnosti
za ribe (razen če je že zagotovljena kot del 
zahtev Priloge VI)

7.1.6. Študije ni treba izvesti, če:

– ni verjetno, da bo snov prehajala skozi 
biološke membrane (MM > 800 ali premer 
molekule > 15 A); ali

– ni verjetna neposredna ali posredna 
izpostavljenost vodnega prostora.

Treba je zagotoviti informacije za eno od 
naslednjih točk, 7.1.6.1, 7.1.6.2 ali 7.1.6.3.

7.1.6.1 Preskus toksičnosti za ribe v zgodnji 
fazi življenja (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. Registracijski zavezanec predlaga 
preskus toksičnosti FELS ali ga lahko 
zahteva pristojni organ države članice, ki 
opravlja vrednotenje, v skladu s členom 39, 
40 ali 44, če se snov lahko kopiči v 
organizmih.

7.1.6.2 Preskus kratkoročne toksičnosti na 
zarodkih rib in ribji zalegi (Priloga X C.15 ali 
OECD 212)

7.1.6.3. Preskus rasti mladih rib 
(Priloga X C.14 ali OECD 215)

(novo, preneseno iz Priloge VI)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije.

Predlog spremembe 282
Priloga VII, točka 7.2.1 a (novo), stolpca 1 in 2

Predlog spremembe Parlamenta

7.2.1a Abiotska

7.2.1a.1 Hidroliza kot funkcija pH. 7.2.1a.1 Študije ni treba izvesti, če:

je snov takoj biorazgradljiva; ali
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je topnost snovi v vodi pod 10 μg/l.

(novo, preneseno iz Priloge VI)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije.

Predlog spremembe 283
Priloga VII, točka 7.3, stolpca 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7.3. Vpliv in vedenje v okolju

7.3.2. Biokoncentracija v (eni) vodni vrsti, 
po možnosti ribi

7.3.2. Študije ni treba izvesti, če:

– ima snov nizko zmožnost kopičenja v 
organizmih (tj. log Kow < 3); ali

– ni verjetno, da bo snov prehajala skozi 
biološke membrane (MM > 800 ali premer 
molekule > 15 A); ali

– ni verjetna neposredna ali posredna 
izpostavljenost vodnega prostora.

7.3.3. Dodatne študije o 
adsorpciji/desorpciji, odvisne od rezultatov 
študije, ki se zahtevajo v Prilogi VI

7.3.3. Študije ni treba izvesti, če:

– se na podlagi fizikalno-kemijskih lastnosti 
lahko pričakuje, da bo imela snov nizek 
potencial za adsorpcijo (npr. snov ima nizek 
porazdelitveni koeficient oktanol/voda); ali

– snov hitro razpade.

Predlog spremembe Parlamenta

7.3. Vpliv in vedenje v okolju

7.3.1. Preskušanje adsorpcije/desorpcije 7.3.1. Študije ni treba izvesti, če:
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– se na podlagi fizikalno-kemijskih 
lastnosti lahko pričakuje, da bo imela snov 
nizek potencial za adsorpcijo (npr. snov 
ima nizek porazdelitveni koeficient 
oktanol/voda); ali

– snov hitro razpade.
7.3.2. Biokoncentracija v (eni) vodni vrsti, 
po možnosti ribi

7.3.2. Študije ni treba izvesti, če:

– ima snov nizko zmožnost kopičenja v 
organizmih (tj. log Kow < 3); ali

– ni verjetno, da bo snov prehajala skozi 
biološke membrane (MM > 800 ali premer 
molekule > 15 A); ali

– ni verjetna neposredna ali posredna 
izpostavljenost vodnega prostora.

7.3.3. Dodatne študije o 
adsorpciji/desorpciji, odvisne od rezultatov 
študije, ki se zahtevajo v Prilogi VI

7.3.3. Študije ni treba izvesti, če:

– se na podlagi fizikalno-kemijskih lastnosti 
lahko pričakuje, da bo imela snov nizek 
potencial za adsorpcijo (npr. snov ima nizek 
porazdelitveni koeficient oktanol/voda); ali

– snov hitro razpade.

(novo, preneseno iz Priloge VI)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je posledica predloga spremembe Priloge VI, kot je razloženo zgoraj. 
Treba je ohraniti enake zahteve v zvezi s količinami, večjimi od 100 ton, v skladu s predlogom 
Komisije.

Predlog spremembe 284
Priloga IX, odstavek 3, 1st pododstavek

Preskušanje v skladu s prilogama VII in
VIII se lahko opusti na podlagi scenarija(-ev) 
izpostavljenosti, razvitih v poročilu o 
kemijski varnosti.

3.1 Preskušanje v skladu s prilogami VI do
VIII se lahko opusti na podlagi 
predvidenega(-ih) poteka(-ov) 
izpostavljenosti ali skupin uporabe in 
izpostavljenosti, razvitih v poročilu o 
kemijski varnosti. 

3.2 Opustitev informacij je sprejemljiva, če:
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i) na delovnem mestu koncentracija v 
zunanjem zraku ne presega 50 µg/m³.
ii) se proizvodnja in poznane uporabe snovi 
odvijajo samo v izoliranih objektih. 

iii) se snov uporablja v industrijskem ali 
komercialnem sektorju v pripravku z 
maksimalno masno koncentracijo 0,1 %.

iv) snov uporabljajo zasebni potrošniki v 
koncentracijah, ki ne presegajo 0,1 %.

v) se snov uporablja pri proizvodnji 
izdelkov za široko potrošnjo in:
a) snov popolnoma izgine pri proizvajanju 
izdelka; ali

b) je snov trajno vključena v sestavino 
izdelka ali kako drugače povsem zadržana v 
izdelku.

Vedno je treba zagotoviti ustrezno 
utemeljitev in dokumentacijo.

3.3. V vseh ostalih primerih je treba 
zagotoviti ustrezno utemeljitev in 
dokumentacijo, vključno z naslednjim:

i) vrste delov okolja;

ii) izpostavljene človeške populacije;

iii) ukrepi za obvladovanje tveganja;

iv) načini izpostavljenosti;
v) trajanje in pogostost izpostavljenosti;

vi) zaščita življenja živali.

Predlog spremembe 285
Priloga IX, odstavek 1.1.2

Podatki se obravnavajo kot enakovredni 
podatkom, pridobljenim iz ustreznega 
preskusa v Prilogi X, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

Podatki iz enega ali več preskusov se 
obravnavajo kot enakovredni podatkom, 
pridobljenim iz ustreznega preskusa v Prilogi 
X, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(1) ustreznost za namen razvrstitve in ozna
čevanja ter ocena tveganja,

(1) ustreznost za namen razvrstitve in ozna
čevanja ter ocena tveganja, kadar je končna 
točka kritična,

(2) ustrezna in zanesljiva pokritost ključnih 
parametrov, predvidenih za preiskavo v 
ustreznem preskusu v Prilogi X,

(2) ustrezna in zanesljiva pokritost ključnih 
parametrov, predvidenih za preiskavo v 
ustreznem preskusu v Prilogi X,
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(3) trajanje izpostavljenosti, ki je primerljiva 
z ustreznim preskusom ali je daljša od 
preskusa v Prilogi X, če je trajanje 
izpostavljenosti primeren parameter, in 

(3) trajanje izpostavljenosti, ki je primerljiva 
z ustreznim preskusom ali je daljša od 
preskusa v Prilogi X, če je trajanje 
izpostavljenosti primeren parameter, in 

(4) zagotovitev ustrezne in zanesljive 
dokumentacije študije.

(4) zagotovitev ustrezne in zanesljive 
dokumentacije študije. V vseh primerih se 
zagotovi ustrezna in zanesljiva 
dokumentacija.

Obrazložitev

Trenutno besedilo zahteva, da podatki iz katerega koli posameznega preskusa izpolnjujejo 
štiri merila. To ni potrebno, kadar obstaja teža dokazanega materiala nevarnosti iz izvedenih 
preskusov:

– pod manj strogimi pogoji, ali 

– kadar končna točka ne kaže nevarnosti ali tveganja. 

Večkratni preskusi lahko dosežejo namen enega preskusa, kadar so združeni.
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Priloga IX, odstavek 1.5

Snovi, katerih fizikalno-kemijske, toksikolo
ške ali ekotoksikološke lastnosti so lahko 
podobne ali sledijo enakemu vzorcu kot 
rezultat strukturne podobnosti, se lahko 
obravnavajo kot skupina ali „kategorija“
snovi. Uporaba koncepta skupine zahteva, da 
je mogoče fizikalno-kemijske lastnosti, u
činke za zdravje človeka in učinke za okolje 
ali vplive na okolje napovedati iz podatkov 
za referenčno snov znotraj skupine z uporabo 
podatkov za druge snovi v skupini (pristop 
navzkrižnega branja). Tako se je mogoče 
izogniti preskušanju vsake snovi za vsako 
končno točko.

Snovi, katerih fizikalno-kemijske, toksikolo
ške ali ekotoksikološke lastnosti so lahko 
podobne ali sledijo enakemu vzorcu kot 
rezultat strukturne podobnosti, se lahko 
obravnavajo kot skupina ali „kategorija“
snovi. Uporaba koncepta skupine zahteva, da 
je mogoče fizikalno-kemijske lastnosti, u
činke za zdravje človeka in učinke za okolje 
ali vplive na okolje napovedati iz podatkov 
za referenčno snov znotraj skupine z uporabo 
podatkov za druge snovi v skupini (pristop 
navzkrižnega branja). Tako se je mogoče 
izogniti preskušanju vsake snovi za vsako 
končno točko.

Podobnosti lahko temeljijo na: Podobnosti lahko temeljijo na:

(1) skupni funkcionalni skupini, (1) skupni funkcionalni skupini,

(2) skupnih predhodnih sestavinah in/ali 
verjetnosti skupnih razgradnih produktov 
preko fizikalnih in bioloških procesov, ki 
povzročijo strukturno podobne kemikalije, 
ali

(2) skupnih predhodnih sestavinah in/ali 
verjetnosti skupnih razgradnih produktov 
preko fizikalnih in bioloških postopkov, ki 
povzročijo strukturno podobne kemikalije, 
ali
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(3) stalnemu vzorcu spreminjanja učinka 
lastnosti po kategoriji.

(3) stalnemu vzorcu spreminjanja učinka 
lastnosti po skupini in skupnemu 
mehanizmu delovanja.

Če se uporablja koncept skupine, je treba 
snovi razvrstiti in označiti na tej podlagi. 

Če se uporablja koncept skupine, je treba 
snovi razvrstiti in označiti na tej podlagi. Kon
čne točke za razvrstitev in označevanje ter 
za oceno tveganja snovi, ki so zapletene in 
imajo raznoliko sestavo, se lahko določijo 
iz podatkov o njihovih značilnih sestavin z 
uporabo njihovih najvišjih koncentracij v 
snovi. Agencija in vsaka od zadevnih 
industrij se bodo v dveh letih po sprejetju 
zakonodaje dogovorile o podrobni 
metodologiji.

Vedno je treba zagotoviti ustrezno in 
zanesljivo dokumentacijo.

Vedno je treba zagotoviti ustrezno in 
zanesljivo dokumentacijo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo znatno povečal uporabnost REACH. Omogoča razvrščanje snovi z 
istimi profili toksičnosti in uporabo pristopa navzkrižnega branja. Poleg tega izboljšuje 
zanesljivost podatkov v zvezi s snovmi, ki so zapletene in imajo raznoliko sestavo.

Predlog spremembe 287
Priloga XI, uvod, prvi odstavek

Namen te priloge je določiti, kako naj 
uporabniki na nižji stopnji ocenijo in zabele
žijo, da so tveganja, ki izhajajo iz snovi, ki jih 
uporabljajo, ustrezno nadzorovana med 
uporabo, ki ni zajeta na prejetem varnostnem 
listu, in da lahko uporabniki na nižji stopnji v 
dobavni verigi ustrezno nadzorujejo tveganja. 
V oceni je zajet življenjski cikel snovi, od 
takrat, ko jo uporabnik na nižji stopnji 
prejme za lastno uporabo in za opredeljene 
vrste uporabe v naslednjih členih dobavne 
verige. V oceni se obravnava uporaba snovi 
kot take, v pripravku ali izdelku.

Namen te priloge je določiti, kako naj 
uporabniki na nižji stopnji ocenijo in zabele
žijo, da so tveganja, ki izhajajo iz snovi, ki jih 
uporabljajo, ustrezno nadzorovana med 
uporabo, ki ni zajeta na prejetem varnostnem 
listu, in da lahko uporabniki na nižji stopnji v 
dobavni verigi ustrezno nadzorujejo tveganja. 
V oceni je zajet življenjski krog cikel, od 
takrat, ko jo nadaljnji uporabnik prejme za 
lastno uporabo in za opredeljene vrste 
uporabe v količinah, ki znašajo 1 tono ali ve
č na leto, v naslednjih členih dobavne verige. 
V oceni se obravnava uporaba snovi kot 
take, v pripravku ali izdelku.

Obrazložitev

Izboljša uporabnost z omejitvijo uporab, ki so morale biti obravnavane v poročilu o kemijski 
varnosti, na tiste v količini 1 tone in več. V skladu s predlogom Komisije bi bilo treba 
obravnavati tudi uporabo v zelo majhnih količinah.
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