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1 Še neobjavljeno v UL.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot odgovorni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1

(1) Prost pretok snovi kot takih, v pripravkih 
in izdelkih je bistven vidik notranjega trga, ki 
pomembno vpliva na zdravje in dobro po
čutje potrošnikov in delavcev ter na njihove 
družbene in gospodarske interese, pa tudi na 
konkurenčnost kemične industrije.

(1) Prost, varen, nebirokratski in stro
škovno učinkovit pretok snovi kot takih, v 
pripravkih in izdelkih je bistven vidik 
notranjega trga, ki pomembno vpliva na 
zdravje in dobro počutje potrošnikov in 
delavcev ter na njihove družbene in 
gospodarske interese, pa tudi na konkuren
čnost kemične industrije.

Obrazložitev

Uredba REACH ne sme brez potrebe ovirati varnega ravnanja s snovmi in konkurenčnost 
industrije.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 3

(3) S prilagajanjem zakonodaje o snoveh je 
treba zagotoviti visoko raven varovanja 
zdravja in okolja, s ciljem doseči trajnostni 
razvoj; ta zakonodaja pa se mora uporabljati 
nediskriminacijsko ne glede na to, ali se 
kemikalije tržijo na notranjem trgu ali na 
mednarodnem.

(3) S prilagajanjem zakonodaje o snoveh je 
treba zagotoviti visoko raven varovanja 
zdravja in okolja, s ciljem doseči trajnostni
razvoj in zagotavljanje inovativne in 
konkurenčne zmogljivosti. Ta zakonodaja 
pa se mora uporabljati nediskriminacijsko
in združljivo z STO, ne glede na to, ali se 
kemikalije tržijo na notranjem trgu ali na 
mednarodnem.

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

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) REACH je treba zasnovati in uresni
čevati tako, da ne ovira konkurenčnosti 
evropskega gospodarstva in trgovinskih 
odnosov s tretjimi državami. Zato je odlo
čilnega pomena, da se tveganja ocenjujejo 
po prednostnih nalogah in da pravilnik za 
trgovske partnerje ne vsebuje nobenih 
drugih zahtev razen zahtev, ki so v skladu z 
veljavnimi načeli proste trgovine na osnovi 
pravilnika STO.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na najnižji stopnji, ki opravlja 
ali namerava opravljati dejavnosti, v 
katerih se uporabljajo snovi, pripravki ali 
izdelki v osnovni obliki skupaj z njihovo 
proizvodnjo, izvozom ali uporabo, in mu je 
znano ter lahko razumno predvideva, da 
lahko te dejavnosti škodujejo zdravju ljudi 
in okolju, zato sprejme vse ukrepe, ki se 
lahko od njega upravičeno zahtevajo, da ta 
vplivanja prepreči, omeji ali odpravi.

Obrazložitev

To načelo „ dolžnost skrbnega ravnanja“ mora biti navedeno kot splošno načelo in ne kot 
obveznost.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 17
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(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.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 34 a (novo)

(34a) Za spodbujanje preskusov brez 
postopkov na živalih morajo Komisija, dr
žave članice in industrija dodeliti več
sredstev za razvoj, potrjevanje in sprejetje 
preskusov brez postopkov na živalih.

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum navaja „spodbujanje preskusov brez postopkov na živalih“ kot 
cilj tega predloga, vendar besedilo ne vsebuje nobenih ukrepov za dosego cilja. Bolj natan
čno, ni nikakršnih sklicevanj na povečanje financiranja projektov za nadomestitev preskusov 
na živalih.

Predlog spremembe 7
 Uvodna izjava 47 a (novo)

(47a) Za preprečitev preskusov na živalih 
in prihranek stroškov se morajo pristojni 
organi posvetovati z Evropskim centrom za 
validacijo alternativnih metod (ECVAM) 
pri obravnavanju predlogov o preskusih, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih.

Obrazložitev
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Zaradi hitrega napredka na področju znanosti je treba pristojnim organom zagotoviti 
najnovejše strokovno znanje, izkušnje in podatke o razvoju nadomestnih preskusov, ko 
ocenjujejo predloge preskusov.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 62

(62) Priprava predloga omejitev in učinkovita 
uporaba takšne zakonodaje zahtevata od dr
žav članic, Agencije, drugih organov 
Skupnosti, Komisije in zainteresiranih strani 
dobro medsebojno sodelovanje, usklajevanje 
in obveščanje.

(62) Priprava predloga omejitev in učinkovita 
uporaba takšne zakonodaje zahtevata od dr
žav članic, Agencije, drugih organov 
Skupnosti, Komisije in zainteresiranih strani 
dobro medsebojno sodelovanje, usklajevanje 
in obveščanje. V tem postopku ima 
pomembno vlogo Agencija.

Obrazložitev

Sprememba na podlagi prejšnjih sprememb.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 104 a (novo)

(104a) Vplivi predloga REACH so bili 
glede na posledice za mednarodno 
konkurenčnost podjetij, ki imajo sedež v 
EU, nezadostno preučeni. To velja zlasti za 
uporabnike kemikalij na nižji stopnji, mala 
in srednje velika podjetja in proizvodne 
dejavnosti, ki so najbolj „izločene“ in 
najmanj zavarovane.

Obrazložitev

Glavna pomanjkljivost študij o vplivu REACH je verjetno prevzeta predpostavka industrije v 
zaprti ekonomiji, ki zavrača vse spremembe v relativni konkurenčnosti industrije EU 
(kemijske ali druge), ki izhaja iz vstopa uvoženih izdelkov izven REACH. Ne sme se prezreti 
posledic na izbiro lokacije za vlagatelje v industriji in vpliva na brezposelnost v EU.
Odsotnost teh dveh zadev v prvotnem osnutku predloga Komisije in študije vzdržljivosti 
naslednjih faz je najbolj trdna in nepremostljiva ovira tega predloga.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 104 b (novo)
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(104b) Komisija mora poskrbeti za to, da je 
hitro odpiranje trgov EU za uvoz iz vsega 
sveta v skladu z uvedbo strožjih zahtev v 
zvezi s „poštenim“ trgovanjem (tudi v zvezi 
s STO); zahteve REACH je treba čim prej 
sprejeti.

Obrazložitev
Pomembno je, da imajo proizvajalci in uvozniki, ki so že registrirani v skladu s standardi 
drugih mednarodnih organizacij, najmanjše birokratske in finančne stroške pri usklajevanju z 
REACH. Pomembno je, da proizvajalci v EU niso dovzetni za nepošteno konkurenco na obmo
čjih, ki ne spadajo na področje uporabe REACH.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 104 c (novo)

(104c) Člene 6, 21 in 26 je treba 
obravnavati ob upoštevanju britanskega, 
madžarskega, malteškega in slovenskega 
predloga in predloga gospodarske zbornice, 
da se nepotrebni stroški in birokracija 
zmanjšajo na najmanjšo stopnjo, da se 
zagotovi skladnost z zastavljenimi cilji 
REACH za varovanje zdravja ljudi in 
okolja ter da se zagotovijo dejansko enaki 
pogoji za proizvodnjo in uvožene končne 
proizvode.

Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 12
Člen 1, odstavek 3

3. Ta uredba temelji na načelu, da morajo 
proizvajalci, uvozniki in uporabniki na nižji 
stopnji zagotoviti, da proizvajajo, dajejo v 
promet, uvažajo ali uporabljajo takšne 
snovi, ki ne vplivajo škodljivo na zdravje 
ljudi ali okolje.

črtano

Obrazložitev

To načelo „dolžnosti skrbnega ravnanja“ mora biti navedeno kot splošno načelo in ne kot 
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obveznost.

Predlog spremembe 13
Člen 6, odstavek 1

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, 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, 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 posebej določena 
funkcija izdelka pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe;

(ca) če je sproščena snov del pripravka, je 
prisotna v pripravkih, sproščenih iz izdelka 
pri koncentracijah, ki so enake ali 
presegajo naslednje najnižje ravni: 

- koncentracije, navedene v Prilogi I 
Direktive 67/548/ES, ali
- koncentracije, navedene v delih A in B 
Priloge II Direktive 1999/45/ES, če v 
Prilogi I Direktive 67/548/ES ni navedena 
omejitev koncentracije snovi v pripravkih.

- 0,1 %, če snov izpolnjuje merila iz Priloge 
XII;

(cb) snovi udeleženec na višji stopnji v 
dobavni verigi ni registriral za to uporabo
in
(cc) snov ni izvzeta iz obveznosti 
registriranja v skladu s Prilogama II in III.  

Justification

Deleting the word "contain" ensures consistent wording of the proposal. Similarly, the term 
"article type" is not defined in the proposal and creates legal uncertainty unless deleted. The 
concentration limits added to Art. 6.1 (ca) are taken from the current Directive on 
preparations (1999/45/EC) which considers that substances in preparations are no longer 
dangerous if they are under these limits. Article 6.1 (cb) clarifies that information on 
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substances in articles is communicated down the supply chain if the production of an article 
is an intended use.

Predlog spremembe 14
Člen 6, odstavek 2

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 sprejme odločitev, ki od 
proizvajalca ali uvoznika izdelkov zahteva, 
da v skladu s tem naslovom za vsako snov v 
teh izdelkih predloži registracijo, 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;

(a) Agencija utemeljeno sumi na:

(i) sproščanje snovi iz izdelka ter  

(ii) sproščanje snovi iz izdelka 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 ni bila registrirana za proizvodnjo 
izdelka.

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

črtano

Obrazložitev

Article 6.2 concerns substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes self-reporting by the manufacturer/importer a prerequisite for 
the Agency to request a registration in such cases, thus depriving the Agency of any right of 
initiative. Further, the conditions under which this self-reporting is required are equally 
unclear.

The proposed amendment empowers the Agency to demand additional information from the 
manufacturer/importer if the Agency has grounds for suspecting a risk (this provision also 
ensures WTO compatibility).

Predlog spremembe 15
Člen 6, odstavek 3
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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;

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

This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will be 
the same as fro all registrations.

Predlog spremembe 16
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

This follows from the previous amendment on Article 6(2).

Predlog spremembe 17
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

This provision is included in the previous amendments on Article 6(1) and 6(2).
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Predlog spremembe 18
Člen 6, odstavek 6

6. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tri mesece 

po poteku roka iz člena 21(3).

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

Obrazložitev

Follows from the above amendments to Articles 6(2) to 6(4).

Predlog spremembe 19
Člen 6, odstavek 7

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

7. Za registracijo v skladu z odstavkom 1 
veljajo roki, ki so predvideni za snovi kot 
take ali za snovi v pripravkih.

Obrazložitev
Ta predlog spremembe namerava zagotoviti, da so snovi v pripravkih registrirane do istih kon
čnih rokov, kot veljajo za proizvajalce v Evropi. V zvezi s tem bo preprečeno izkrivljanje 
konkurence.

Predlog spremembe 20
Člen 6 b (novo)

Člen 6b

Evropska oznaka kakovosti

Uvesti je treba oznako 'v skladu z REACH', 
ki bo potrošnikom omogočala pravico do 
izbire. Oznaka se bo dodelila proizvedenim 
in uvoženim izdelkom EU, ki bodo ustrezali 
vsemi zahtevam REACH.  

Obrazložitev

Oznake, natisnjene na izdelke, bi omogočile določitev in oglaševanje tistih izdelkov, ki so 
vključeni v proizvodnem postopku in so v skladu z zahtevami, ki izvirajo iz te uredbe.
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Predlog spremembe 21
Člen 6 b (novo), naslov

Prenos in delitev registracij, „skupinska 
registracija“

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 22
Člen 6 b (novo), odstavek 1

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.

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 23
Člen 6 b (novo), odstavek 2

2. Če je proizvajalec podružnica, ki jo 
nadzoruje druga pravna oseba (t. i. „mati
čna družba“), lahko ta matična družba 
opravi in ohranja registracijo v imenu 
podružnice. Podružnica lahko tudi opravi 
in ohranja 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.
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Obrazložitev

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 24
Člen 6 b (novo), odstavek 3

3. Odstavek 2 velja tudi, če matična ali h
čerinska družba nima sedeža v Evropski 
uniji. Sedež v EU mora imeti pravna oseba, 
imenovana skupinski registracijski 
zavezanec.

Obrazložitev

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 25
Člen 10, odstavek 1, pododstavki 1 do 3

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

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

Za podporo družbam, ki sestavljajo 
konzorcije, ob ustreznem upoštevanju 
pravil konkurenčnega prava, mora 
Komisija izdelati zavezujoče smernice.

Člani konzorcija ločeno predložijo 
informacije iz člena 9(a)(i), (ii), (iii) in 
(viii).
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Proizvajalec ali uvoznik, ki predloži 
informacije v imenu drugih članov 
konzorcija, predloži informacije iz člena 
9(a)(iv), (vi), (vii) in (ix).

Proizvajalec ali uvoznik, ki predloži 
informacije v imenu drugih članov 
konzorcija, predloži informacije iz člena 
9(a)(iv), (vi), (vii), (viii) in (ix). Vsak 
konzorcij lahko skupno predloži 
informacije, navedene v členu 9(1)(a) od (i) 
do (iii).

Obrazložitev

Smernice so potrebne za podporo podjetjem pri ustanavljanju konzorcijev in delu v njih ter s 
tem za preprečitev morebitnih kršitev konkurenčnega prava. Pri skupni predložitvi informacij 
mora biti dovolj, da proizvajalec ali uvoznik, ki trguje za druge člane konzorcija, predloži 
izjavo v skladu s členom 9(1)(a)(viii). Prav tako mora biti možna skupna predložitev 
informacij, navedenih v členu 9(1)(a) od (i) do (iii), če člani konzorcija to želijo. Natančna 
meja (tretjina) za stroške registracije ne sme biti določena, ker bi bila potem spodbuda za 
ustanavljanje konzorcijev omejena na konzorcije z dvema strankama. Le takšni bi imeli koristi 
od znižanja stroškov. Delitev stroškov brez določene meje pa nasprotno ustvarja večje stroške 
tudi za velike konzorcije.

Predlog spremembe 26
Člen 10, odstavek 2

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

2. Vsak konzorcij sam odloča o razdelitvi
pristojbin za registracijo. Vsak registracijski 
zavezanec ali konzorcij, ki je plačal 
pristojbine za registracijo, ima pravico, po 
svoji odločitvi in po svojem oblikovanju 
cen, naložiti druge stroške, ki so nastali pri 
registraciji snovi. Tako ima podjetje ali 
konzorcij možnost lastnega urejanja 
razdelitve stroškov registracije.

Obrazložitev

V prostovoljno oblikovanih konzorcijih morajo člani sami odločati o razdelitvi stroškov.

Predlog spremembe 27
Člen 19, odstavek 1

1. Ob upoštevanju člena 21 se snovi v 
Skupnosti ne smejo proizvajati ali vanjo 
uvoziti, če niso bile registrirane v skladu z 
ustreznimi določbami tega naslova.

1. Ob upoštevanju člena 21 se snovi v 
Skupnosti ne smejo proizvajati ali vanjo 
uvoziti, če niso bile registrirane v skladu z 
ustreznimi določbami tega naslova.
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Registracijski zavezanec lahko začne snov 
proizvajati ali uvažati, če Agencija v treh
tednih po datumu registracije ne navede 
drugače v skladu s členom 18(2), kar ne 
vpliva na četrti pododstavek člena 25(4).

Registracijski zavezanec lahko začne snov 
proizvajati ali uvažati in/ali nadaljuje z 
njeno proizvodnjo ali uvozom, dokler
Agencija v treh tednih po datumu registracije 
ne navede drugače v skladu s členom 18(2), 
kar ne vpliva na četrti pododstavek člena 
25(4).

Če so bile snovi v postopnem uvajanju 
registrirane dva meseca pred potekom 
ustreznega roka iz člena 21, lahko 
registracijski zavezanec v skladu s členom 
18(2) nadaljuje proizvodnjo ali uvoz snovi tri 
mesece po tem roku ali do zavrnitve 
Agencije, kar nastopi prej.

Če so bile snovi v postopnem uvajanju 
registrirane dva meseca pred potekom 
ustreznega roka iz člena 21, lahko 
registracijski zavezanec v skladu s členom 
18(2) nadaljuje proizvodnjo ali uvoz snovi tri 
mesece po tem roku ali do zavrnitve 
Agencije, kar nastopi prej.

Za snovi v postopnem uvajanju, ki niso 
registrirane, niti za posebno uporabo, ima 
proizvajalec ali uvoznik v skladu z roki iz 
člena 21, 36 mesecev časa, da snov 
postopoma vzame iz prometa, tudi za 
posebno uporabo.

Obrazložitev
Odstavek 2 navaja, da se mora vsa proizvodnja do nadaljnjega ustaviti. To bo dejansko 
povzročilo motnjo na trgu in s tem motnje poslovnih politik družb. Proizvodnje linije se 
morajo nadaljevati dokler agencija ne določi drugače.
Odstavitev s trga ali odstavitev za posebne uporabe bi vplivala na veliko število pripravkov in 
proizvodnih receptov, ki zahtevajo dolgotrajno preoblikovanje in potrjevanje. Zato 
uporabniki na nižji stopnji potrebujejo čas, da preoblikujejo in potrdijo svoje nove recepte, ob 
tem pa nadaljujejo svoje proizvodne dejavnosti. Slednje je mogoče doseči le, če se 
dobaviteljem odobri prekoračitev roka do roka, ko bodo postopoma opustili snov.

Predlog spremembe 28
Člen 23, odstavek 1

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

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

Predlog spremembe 29
Člen 23, odstavek 2

2. Izmenjava informacij in njihova skupna 
predložitev v skladu s to uredbo sta povezani 
s tehničnimi podatki in zlasti z informacijami 
o notranjih lastnostih snovi. Registracijski 
zavezanci si ne izmenjujejo informacij o 
svojem tržnem ravnanju, zlasti o proizvodnih 
zmogljivostih, obsegu proizvodnje ali 
prodaje, uvoženi količini ali tržnih deležih.

2. Izmenjava informacij in njihova skupna 
predložitev v skladu s to uredbo sta povezani 
s tehničnimi podatki in zlasti z informacijami 
o notranjih lastnostih snovi. Registracijski 
zavezanci si ne izmenjujejo informacij o 
svojem tržnem ravnanju, zlasti o proizvodnih 
zmogljivostih, obsegu proizvodnje ali 
prodaje, uvoženi količini ali tržnih deležih.
Komisija izda smernice o upoštevanju 
predpisov o konkurenci pri izmenjavi 
podatkov.

.

Predlog spremembe 30
Člen 23, odstavek 3

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

3. Izmenjava podatkov je povezana s finan
čnim nadomestilom. Agencija lahko da 
izjemoma povzetke ali zanesljive študijske 
povzetke študij, ki zadevajo preskuse na 
vretenčarjih in so predloženi v okviru 
registracije vsaj petnajst let prej, v primeru 
snovi, ki niso v postopnem uvajanju, v 
skladu s členom 25 in v primeru snovi v 
postopnem uvajanju v skladu s členom 28,
prosto na voljo drugim registracijskim 
zavezancem ali potencialnim registracijskim 
zavezancem.

Obrazložitev

Da se ohrani spodbujanje inovacij, je treba obvezno izmenjavo podatkov omejiti na povzetke 
in zanesljive študijske povzetke študij s preskusi na vretenčarjih. Gre tudi za razumevanje 
člena 23(4). Zaradi lastninskih pravic se mora za prisilno izmenjavo podatkov vedno prejeti 
finančno nadomestilo. Da se ta zakonodaja uskladi s podobnimi, na primer tistimi, ki urejajo 
biocide, se mora meja za prejetje nadomestila podaljšati na 15 let.
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Predlog spremembe 31
Člen 23, odstavek 4 a (novo)

4a. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji lahko imenuje 
tretjo osebo kot zastopnika za vse postopke 
iz tega naslova.

Obrazložitev

Podjetja morala imeti vedno možnost, da jih zaradi zaupnosti ali iz praktičnih razlogov 
zastopa tretja oseba.

Predlog spremembe 32
Člen 24, odstavka 1 in 2

1. Preden se opravijo preskusi na vreten
čarjih za izpolnitev informacijskih zahtev 
zaradi registracije, se uporabljajo odstavki 
2, 3 in 4.

črtano

2. Potencialni registracijski zavezanec 
preveri zbirko podatkov iz člena 73(2)(d), 
zato da ugotovi, ali je bila enaka snov že 
registrirana.

Obrazložitev

Ti odstavki so nepotrebni, ker mora registracijski zavezanec vprašanje vedno nasloviti na 
Agencijo v skladu z odstavkom 3, zlasti če je prej poizvedoval v zbirki podatkov.

Predlog spremembe 33
Člen 24, odstavek 3

3. Potencialni registracijski zavezanec 
poizve pri Agenciji, ali je bila za enako 
snov že vložena registracija. Hkrati s 
poizvedbo predloži Agenciji vse naslednje 
informacije:

3. Preden se opravijo preskusi na vreten
čarjih za izpolnitev informacijskih zahtev 
zaradi registracije, mora potencialni 
registracijski zavezanec Agencijo vprašati, 
ali so za isto snov na voljo informacije o 
preskusih na vretenčarjih, ki jih potrebuje.
Hkrati s poizvedbo predloži Agenciji vse 
naslednje informacije:

a) svoje podatke; a) svoje podatke;

b) podatke o snovi v skladu z oddelkoma 2.1 
in 2.3 Priloge IV;

b) podatke o snovi v skladu z oddelkoma 2.1 
in 2.3 Priloge IV;
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c) za katere zahtevane informacije bo moral 
izvesti nove študije, ki bodo vključevale 
preskuse na vretenčarjih;

c) za katere zahtevane informacije bo moral 
izvesti nove študije, ki bodo vključevale 
preskuse na vretenčarjih.

d) za katere zahtevane informacije bo 
moral izvesti druge nove študije.

Obrazložitev
Ni odločilno, ali je snov že bila registrirana. Vendar se mora preiskava sklicevati na obstoj 
preskusov na vretenčarjih. Pri tem mora Agencija upoštevati tudi takšne preskuse, ki so 
dostopni iz drugih razlogov (glej stavek 3 člena 23(1)).

Razen tega bi sporočilo, da je snov že bila registrirana, registracijskemu zavezancu, ki 
poizveduje, zagotovilo informacijo, pomembno v zvezi s konkurenčnostjo. Takšni možnosti 
poizvedovanja o stanju na trgu se je treba izogibati. Za študije o preskusih na živalih, ki niso 
vretenčarji, velja člen 23a (novo).

Predlog spremembe 34
Člen 24, odstavek 4

4. Če enaka snov še ni bila registrirana, 
Agencija o tem obvesti potencialnega 
registracijskega zavezanca.

4. Če je Agencija prepričana, da namerava 
potencialni registracijski zavezanec 
proizvajati ali uvažati snov, mora preveriti, 
ali je Komisija že predložila informacije o 
študijah, ki vključujejo preskuse na vreten
čarjih in so navedene v odstavku 1(c) in ali 
je že bilo vnaprej postavljeno vprašanje v 
skladu z odstavkom 1. Če ni tako, vpraša 
Agencija pristojne organe držav članic, ali 
imajo podatke ali ostale informacije.
Agencija sporoči potencialnemu 
registracijskemu zavezancu rezultat 
preskusa.

Obrazložitev

Glej obrazložitev stavka 1 odstavka 3. Treba se je izogibati poizvedovanju o stanju na trgu.
Razen tega je predpis za Agencijo nepotrebna birokratska obremenitev. Pomembno je, da je 
Agencija prepričana, da poizvedovalec dejansko namerava proizvajati snov (izogibanje 
poizvedovanju o stanju na trgu).

Vendar je treba zagotoviti, da poizvedovalec izve, ali so določene študije o preskusih na 
vretenčarjih že bile predložene in ali so konkurenti že postavili podobna vprašanja. Ta zadnja 
informacija je potrebna, pri čemer posega v člen 25a.
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Predlog spremembe 35
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 vključevale vretenčarje.

5. Če je bila enaka snov registrirana pred 
manj kot desetimi leti, Agencija obvesti 
najprej predhodnega(e) registracijskega(e) 
zavezanca(e), da se prepriča, če želi(jo) 
razkriti svoje ime. Če se strinjajo, Agencija 
potencialnemu registracijskemu zavezancu 
takoj sporoči imena in naslove 
predhodnega(ih) registracijskega(ih) 
zavezanca(ev). Agencija v vsakem primeru 
takoj sporoči ustrezne povzetke ali zanesljive 
povzetke študij, odvisno od primera, ki so jih 
ti predložili in so vključevale vretenčarje.  

Te študije se ne smejo ponovno izvesti. 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).

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.

Hkrati Agencija predhodnim registracijskim 
zavezancem sporoči ime in naslov 
potencialnega registracijskega zavezanca ali 
predstavnika tretje strani, ki je določen po 
členu 23(4)(novo).  

Obrazložitev

The identity of prior registrants to new registrants and vice versa should be protected against 
disclosure, in cases when the disclosure could reveal confidential business information.

Predlog spremembe 36
Člen 24, odstavek 6
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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 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, če za razkritje podatkov ni 
omejitev v skladu s členom 102, členom 
115(2) in členom 116.

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe je jasno, da mora biti razkritje podatkov o predhodnem 
registracijskem zavezancu kemikalije omejeno z zavezanostjo k molčečnosti iz člena 102, kot 
je že navedeno v členu 115(2) in členu 116. Na podlagi konkurenčnega položaja v električni 
industriji je veliko kemikalij, uporabljenih v proizvodnji, strogo zaupnih. Te formule za 
proizvodnjo kemikalij so obravnavane kot intelektualna lastnina. Razkritje uporabe vprašljive 
kemikalije lahko konkurenci izda zaupne poslovne podatke o postopkih, ki jih je vpeljal 
proizvajalec, in celo omogoči kopiranje tega postopka. Zato se podatki o predhodnem 
registracijskem zavezancu ne smejo razkriti novemu registracijskemu zavezancu. Čeprav je 
omejitev preskusov na vretenčarjih potrebna, se to ne sme zgoditi zaradi poslovnih skrivnosti 
predhodnega registracijskega zavezanca. Predhodni registracijski zavezanec se mora sam 
odločiti, ali želi svoje podatke in predhodno dokumentacijo o preskusih deliti z novim 
registracijskim zavezancem. Tudi če zaradi tega uporabnik na nižji stopnji nosi takšne stroške 
registracije kot uporabnik na nižji stopnji, ta uporaba ne sme razkriti celotne dobavne verige 
do proizvajalca zadevne kemikalije, če to ne ustreza cilju ločene registracije.

Predlog spremembe 37
Člen 25, odstavek 1

-1. Če študije, ki vključujejo vretenčarje, že 
obstajajo ali če je neki drugi registracijski 
zavezanec že začel izvajati študije, 
potencialni registracijski zavezanec teh ne 
sme ponoviti ali izvesti.
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-1a. V teh primerih mora Agencija ali 
nacionalni organ imetnika(e) podatkov o 
preskusih na vretenčarjih ali tistega, ki 
izvaja preskuse na vretenčarjih, vprašati, 
ali hoče(jo) razkriti svoje podatke. Ob 
privolitvi Agencija potencialnemu 
registracijskemu zavezancu takoj sporoči 
imena in naslove imetnika(ov) podatkov o 
preskusih na vretenčarjih ali tistega(ih), ki 
ravno izvaja(jo) študije, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih, in ali so bili 
predloženi ustrezni povzetki ali zanesljivi 
študijski povzetki študij, ki so vključevale 
vretenčarje, ter, po potrebi, kateri.

-1b. Če ne dobi privolitve, Agencija začne 
postopek iz naslednjih odstavkov ob upo
števanju zaupnosti v skladu s členom 116.

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

1. Potencialni registracijski zavezanec v 
primeru privolitve predhodnega 
registracijskega zavezanca zaprosi njega za 
informacije o študijah, ki vključujejo 
preskuse na vretenčarjih in jih potrebuje za 
svojo registracijo.

Obrazložitev
Po predlogu KOM se potencialnemu registracijskemu zavezancu, ki poizveduje po podatkih, 
vedno razkrijejo podatki o predhodnem registracijskem zavezancu. Ta predpis ogroža 
varovanje podatkov predhodnega registracijskega zavezanca. Samodejno razkritje podatkov 
ni predvideno niti v členu 116. Nasprotno je vprašanje razkritja podatkov bolj vezano na 
preverjanje v posameznih primerih. S tukaj predlagano ureditvijo imetnik podatkov o 
preskusih dobi možnost, da svoje podatke v posameznih primerih ohrani kot zaupne.
Razen tega gre za pojasnitev, da se preskusi na vretenčarjih ne smejo ponavljati. Zaradi 
pomena tega načela je poseben odstavek upravičen.

Naslednji odstavki vključujejo predpise o izmenjavi zaupnih podatkov in delitvi stroškov. Na 
to je treba opozoriti na tem mestu. Takšna ureditev se je izkazala v nemški praksi zakona o 
kemikalijah.
Do zdaj predviden brezplačni dostop do študij, ki so bile predložene vsaj deset let prej, je 
neprimeren. Veljavna zakonodaja za prijavo novih snovi vključuje prosto uporabo prijavnih 
podatkov le za osnovno evidenco in ne za drage študije.

Predpisi za izmenjavo podatkov, ki ne vključujejo preskusov, so zdaj vključeni v člen 23a 
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(novo).

Predlog spremembe 38
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) 
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 znesek, naveden v 
členu 25(8a), da na voljo povzetke ali 
zanesljive študijske povzetke, odvisno od 
primera, zadevnih študij ali njihove 
ugotovitve.

Obrazložitev

Zveni nenavadno, da mora vsak potencialni registracijski zavezanec plačati 50 % prvotnih 
stroškov preskusa, neodvisno od proizvedene količine in števila potencialnih ali predhodnih 
registracijskih zavezancev. V členu 25(8 a) (novo) je uveden mehanizem za pravično delitev 
prvotnih stroškov študije.

Predlog spremembe 39
Člen 25, odstavek 6

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

6. Če predhodni registracijski zavezanec(ci) 
potencialnega registracijskega zavezanca in 
Agencijo v roku iz odstavka 5 ne obvesti(jo) 
o stroških, se Agencija na zahtevo odloči, da 
potencialnemu registracijskemu zavezancu da 
na voljo 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 znesku, ki je naveden v členu 
25(8a) in je izterljiv na nacionalnih sodiščih.

Obrazložitev

Izhaja iz prejšnjega predloga spremembe člena 25.

Predlog spremembe 40
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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, ki ustreza 
dejansko potrebnemu času za izvedbo 
ustreznih študij in potrebnih ocen, če to 
zahteva predhodni registracijski zavezanec.

Obrazložitev

To obdobje mora ustrezati času, ki je dejansko potreben za izvedbo preskusov in pridobitev 
zadevnih podatkov.

Predlog spremembe 41
Člen 25, odstavek 8 a (novo)

Agencija pripravi smernice za uvajanje 
delitve stroškov v primerih, ko se stranki 
med seboj ne moreta dogovoriti. Smernice 
morajo biti pravične in pregledne ter 
morajo zrcaliti število zainteresiranih strani 
ter njihove obsege proizvodnje.  

Predlog spremembe 42
Člen 26, odstavek 1

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. Za predregistracijo snovi v postopnem 
uvajanju proizvajalec ali uvoznik, ki 
proizvaja ali uvaža snov v količini ene tone 
ali več na leto, predloži Agenciji v obliki, ki 
jo ta določi v skladu s členom 108, za 
pripravo seznamov snovi vse naslednje 
informacije:

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

a) informacije o proizvajalcu ali uvozniku 
in o snovi, ki jih je treba predložiti v skladu 
s členom 9(a) (i), (ii);

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

b) informacije o uporabi, ki jih je treba
predložiti v skladu s členom 9(a)(iii);

c) predvideni rok za registracijo/količinski 
razpon;

c) vključitev znanih uporab v skupine 
uporab in izpostavljenosti v skladu s 
Prilogo Iaa;
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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) fizikalni in kemijski podatki ter toksikolo
ški podatki, ki so znani ali na voljo pri 
proizvajalcu ali uvozniku in vključujejo 
vsaj podatke v skladu s Prilogo V;

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) informacije o razvrstitvi in označitvi 
snovi, ki jih je treba predložiti v skladu s 
členom 9(a)(iv)

(ea) predloge za nadaljnje preskuse snovi 
za pojasnitev znanega tveganja ali 
tveganja, ki se ga ne da izključiti, če je to 
znano proizvajalcu ali uvozniku, in

(ea) predlog v skladu s členom 9(c), kako se 
snov lahko razvrsti.

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.

črtano

Obrazložitev

Na podlagi pristopa „ena snov – ena registracija“ je treba za predregistracijo z 
obvladovanjem tveganja spremeniti zahteve za informacije. Hkrati pa zaradi centralne 
povezovalne vloge Agencije ni treba vsakemu proizvajalcu in uvozniku nujno predložiti vseh 
informacij, kar proizvajalce in uvoznike, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih, znatno 
razbremeni. Prva pristojbina se zahteva že med predregistracijo, ker Agencija takrat že 
opravlja dela. Višina pristojbine za registracijo se zaradi tega včasih lahko zmanjša. Agencija 
na podlagi snovi združuje informacije v sezname snovi.

Predlog spremembe 43
Člen 26, odstavek 2

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

2. Da se lahko uveljavljajo roki iz člena 21, 
je treba informacije predložiti vsaj eno leto 
po začetku veljavnosti te uredbe.

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

(a) Agencija v enem mesecu po koncu 
predregistracijske faze objavi seznam snovi, 
prijavljenih v skladu s členom 26(1) pod 
navedbo opisa snovi in številko pristojnih 
organov ter ob upoštevanju tega, da mora 
vsaj en proizvajalec ali uvoznik opraviti 
registracijo v petih letih.
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b) potekom roka iz člena 21(2) za snovi v 
postopnem uvajanju, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša eno tono ali ve
č na leto.

(b) Izjemoma lahko proizvajalci ali uvozniki 
v šestih mesecih po objavi seznama snovi v 
postopnem uvajanju v skladu s členom 2(a) 
sporočijo Agenciji dopolnitve ali popravke.
Podaljšanje roka morajo utemeljiti. Agencija 
nato v enem mesecu ponovno objavi dokon
čen seznam snovi v postopnem uvajanju.

Obrazložitev

Na podlagi pristopa „ena snov – ena registracija“ je treba za predregistracijo z 
obvladovanjem tveganja spremeniti zahteve za informacije. Hkrati pa zaradi centralne 
povezovalne vloge Agencije ni treba vsakemu proizvajalcu in uvozniku nujno predložiti vseh 
informacij, kar proizvajalce in uvoznike, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih, znatno 
razbremeni. Prva pristojbina se zahteva že med predregistracijo, ker Agencija takrat že 
opravlja dela. Višina pristojbine za registracijo se zaradi tega včasih lahko zmanjša. Agencija 
na podlagi snovi združuje informacije v sezname snovi.

Predlog spremembe 44
Člen 26, odstavek 3

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

3. Ob predložitvi predregistracijske 
dokumentacije je treba plačati pristojbino, 
pri določitvi njene višine pa se ustrezno upo
števajo predložene informacije.

Obrazložitev

Na podlagi pristopa „ena snov – ena registracija“ je treba za predregistracijo z 
obvladovanjem tveganja spremeniti zahteve za informacije. Hkrati pa zaradi centralne 
povezovalne vloge Agencije ni treba vsakemu proizvajalcu in uvozniku nujno predložiti vseh 
informacij, kar proizvajalce in uvoznike, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih, znatno 
razbremeni. Prva pristojbina se zahteva že med predregistracijo, ker Agencija takrat že 
opravlja dela. Višina pristojbine za registracijo se zaradi tega včasih lahko zmanjša. Agencija 
na podlagi snovi združuje informacije v sezname snovi.

Predlog spremembe 45
Člen 26, odstavek 4

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 dolo
či Agencija v skladu s členom 108.

črtano

Obrazložitev
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Na podlagi pristopa „ena snov – ena registracija“ je treba za predregistracijo z 
obvladovanjem tveganja spremeniti zahteve za informacije. Hkrati pa zaradi centralne 
povezovalne vloge Agencije ni treba vsakemu proizvajalcu in uvozniku nujno predložiti vseh 
informacij, kar proizvajalce in uvoznike, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih, znatno 
razbremeni. Prva pristojbina se zahteva že med predregistracijo, ker Agencija takrat že 
opravlja dela. Višina pristojbine za registracijo se zaradi tega včasih lahko zmanjša. Agencija 
na podlagi snovi združuje informacije v sezname snovi.

Predlog spremembe 46
Člen 26, odstavek 5

5. Agencija vnese informacije, predložene v 
skladu z odstavki 1 do 4, v zbirko podatkov.
Proizvajalcem in uvoznikom, ki so predložili 
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.
Proizvajalcem in uvoznikom, ki so predložili 
informacije o teh snoveh v skladu z odstavki 
1 do 4, odobri dostop do podatkov o 
posameznih snoveh, če za razkritje podatkov 
ni omejitev v skladu s členom 102, členom 
115(2) in členom 116. Dostop do teh 
podatkov imajo tudi pristojni organi držav 
članic ter uporabniki na nižji stopnji.

Predlog spremembe 47
Člen 26 a (novo)

Člen 26a

Pristojnost in pravno varstvo

1. Če ni drugače določeno, je Agencija 
pristojna za odločitve iz tega naslova.

2. Proti odločitvam Agencije iz tega naslova 
se lahko vloži pritožba v skladu z določbami 
iz členov 87, 88 in 89.

Obrazložitev

Pristojnost Agencije mora biti zaradi jasnosti izrecno navedena za celoten naslov III. 
Namesto izrecnega naštevanja se pravica do pritožbe tu enotno določi.

Predlog spremembe 48
Člen 27
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Člen 27

Forum za izmenjavo informacij o snoveh
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).

črtano

2. Namen vsakega Sief je z izmenjavo 
informacij čim bolj zmanjšati podvajanje 
preskusov. Udeleženci Sief dajo drugim 
udeležencem na razpolago obstoječe 
študije, se odzovejo na zahteve drugih udele
žencev po informacijah, skupno ugotavljajo 
potrebe po dodatnih študijah in 
organizirajo njihovo izvedbo.

Obrazložitev

Na podlagi osrednje vloge Agencije pri združevanju informacij o snoveh se lahko ta člen črta.
Pri tem so odveč tudi civilnopravna vprašanja, o katerih se je veliko razpravljalo v zvezi s 
tem.

Predlog spremembe 49
Člen 29, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

1a) To ne velja za snovi in pripravke, dane 
v promet v količinah pod 1 kg na leto ali z 
enkratno dobavo za znanstvene raziskave in 
razvoj.

Obrazložitev

Nesorazmerno je, če je treba za najmanjše količine ali za enkratno dobavo izdelati varnostni 
list.

Predlog spremembe 50
Člen 29, odstavek 3, pododstavek 1



PE 355.467v03-00 28 AD\580143SL.doc

SL

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

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

Obrazložitev

Pri nevarnih snoveh mora biti varnostni list samodejno poslan uporabniku na nižji stopnji.

Predlog spremembe 51
Člen 29, odstavek 6, pododstavek 2

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

6. Če se oceni kemijska varnost, se ustrezne 
skupine uporab in izpostavljenosti, vklju
čno z opisom predvidenega poteka 
izpostavljenosti, dodajo kot priloga k 
varnostnemu listu in dajo na voljo v 
elektronski obliki.

Obrazložitev

Skupine uporab in izpostavljenosti so glavni instrument za strukturiran prenos informacij o 
ukrepih za obvladovanje tveganja, ciljnih vrednostih izpostavljenosti in pogojih uporabe.

Predlog spremembe 52
Člen 29, odstavek 8, uvodni del

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 pisno ali v 
elektronski obliki najpozneje do prve dostave 
snovi, ki sledi začetku veljavnosti te uredbe, 
če varnostni list v skladu s členom 29(6) ni 
bil zagotovljen že pred začetkom veljavnosti 
te uredbe. Dobavitelji ga takoj prilagodijo 
zadnjemu stanju v naslednjih primerih:

Obrazložitev
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Nepotrebno breme bi bilo, če bi bilo treba le zaradi začetka veljavnosti Uredbe ponovno 
poslati varnostne liste, čeprav so bili ti prejemnikom že predloženi.

Predlog spremembe 53
Člen 30, odstavek 1, točke a do d

a) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo;
b) ali je treba za snov pridobiti dovoljenje ter 
vse podrobnosti o dovoljenjih, ki so bila v tej 
dobavni verigi izdana ali zavrnjena v skladu z 
naslovom VII;

b) ali je treba za snov pridobiti dovoljenje ter 
vse podrobnosti o dovoljenjih, ki so bila v tej 
dobavni verigi izdana ali zavrnjena v skladu z 
naslovom VII;

c) podrobne podatke o vseh omejitvah, 
uvedenih v skladu z naslovom VIII;

c) podrobne podatke o vseh omejitvah, 
uvedenih v skladu z naslovom VIII;

d) vse druge razpoložljive in pomembne 
informacije o snovi, potrebne za določitev in 
uporabo ustreznih ukrepov za obvladovanje 
tveganja.

d) vse druge razpoložljive in pomembne 
informacije o snovi, potrebne za uporabo 
ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganja 
pri uporabnikih na nižji stopnji.

Obrazložitev

Nesmiselno je, da morajo biti številke registracije neregistriranih snovi naštete na seznamu 
varnostnih podatkov, medtem ko to ni obvezno za registrirane snovi. Lahko gre za zaupne 
podatke, ki zadevajo npr. priprave.

Predlog spremembe 54
Člen 30, odstavek 2, pododstavek 1

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) če je snov registrirana;

c) po izdaji dovoljenja ali njegovi zavrnitvi; c) če je bilo dovoljenje izdano ali zavrnjeno;

d) po uvedbi omejitve. d) če je bila uvedena omejitev.

Obrazložitev
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Prilagoditev novim tehnologijam

Predlog spremembe 55
Člen 31, uvodni del

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

Vsak udeleženec dobavne verige snovi ali 
pripravka sporoči naslednjemu udeležencu ali 
distributerju, ki je v dobavni verigi na višji 
stopnji, naslednje informacije, če s tem ne 
izda zaupnih informacij, ki so zaščitene v 
skladu s členom 116:

Obrazložitev

Uporabnike na nižji stopnji je treba izvzeti iz obveznosti, če bi s tem izdali zaupne informacije 
o uporabnikih na nižji stopnji ali posebni uporabi kemikalij. To velja v primeru, ko uporabnik 
na nižji stopnji določi edinstveno uporabo kemikalije in se odloči za ločeno registracijo te 
uporabe ter da proizvajalca kemikalije ne bo obvestil o tej posebni uporabi, da se izogne 
temu, da proizvajalec pošlje informacije o tej uporabi konkurentom zadevnega udeleženca.

Predlog spremembe 56
Člen 31 a (novo)

Člen 31a
Obveznost sporočanja informacij o snoveh 

v izdelkih
1. Udeleženec dobavne verige za snovi in 
pripravke, ki je vključil v izdelek snov, ki 
ustreza merilom iz člena 54(a) do (d) ali se 
uvršča, kot je določeno v členu 54(f), ali 
ustreza merilom za izdelavo seznamov 
podatkov o varnosti in/ali informacij v 
skladu s členoma 29 in 30, zagotovi te 
informacije skupaj s seznamom podatkov o 
varnosti gospodarskim prejemnikom, ki 
izdelek nato predelajo, če so informacije 
zahtevali prejemniki.

2. Dobavitelj izdelka predloži potrošniku 
informacije o prisotnosti snovi v izdelku, če 
snov ustreza merilom za izdajo dovoljenja v 
skladu s členom 54 ali merilom za pripravo 
informacij v skladu s členoma 29 in 30, če 
je te informacije v posameznem primeru 
zahteval potrošnik.

Obrazložitev
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REACH zahteva pretok informacij vzdolž dobavne verige od proizvajalca kemikalij do 
uporabnikov kemikalij na nižji stopnji. Ta predlog spremembe zagotavlja nujne informacije v 
dobavni verigi za izboljšanje obvladovanja tveganja in skladnosti s preostalo zakonodajo 
Skupnosti.

Predlog spremembe 57
Člen 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 zadnjič
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.

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 vpliva na 
naslova II in VI vsak udeleženec dobavne 
verige na zahtevo (črtano) te informacije 
takoj predloži ali jih da na voljo Agenciji.

Obrazložitev

Obveznost hranjenja vseh informacij REACH deset let po zadnji proizvodnji, uvozu, dobavi 
ali uporabi snovi je znatna birokratska ovira za mala in srednje velika podjetja. Zato je treba 
rok skrajšati na pet let.

Predlog spremembe 58
Člen 34, odstavek 1 a (novo)

1a. Pred začetkom uporabe snovi se 
uporabnik na nižji stopnji prepriča, ali 
njegova uporaba ustreza skupini uporab in 
izpostavljenosti, ocenjeni v registraciji ali 
navedeni na seznamu snovi v skladu s 
členom 26a(3) do (5).

Obrazložitev

K odstavku 1a): Uporabnik na nižji stopnji se mora prepričati, ali se njegova uporaba lahko 
uvrsti v registrirano ali predregistrirano skupino uporab in izpostavljenosti.

Predlog spremembe 59
Člen 34, odstavek 2
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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.

2. Uporabnik na nižji stopnji ima pravico, da 
o uporabi, ki ne ustreza ocenjeni ali 
predregistrirani skupini uporab ali 
izpostavljenosti, pisno obvesti proizvajalca, 
uvoznika ali uporabnika na nižji stopnji, ki 
mu dobavlja snov, zato da bi ta postala 
navedena uporaba v skladu s členom 3(25) 
in 3(30). Pri tem zagotovi dovolj informacij, 
ki njegovemu dobavitelju omogočijo, da v 
svoji oceni kemijske varnosti ali pri pripravi 
varnostnega lista uporabo uvrsti v skupino 
uporab in izpostavljenosti v skladu s 
Prilogo I aa ter za uporabo pripravi oceno 
izpostavljenosti.

Obrazložitev

K odstavku 2: Povezano s predlogom spremembe št. 12 člena 34(1)(a).

Predlog spremembe 60
Člen 34, odstavek 4, pododstavka 1 in 2

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. Uporabnik snovi kot take ali v pripravku 
na nižji stopnji pripravi svoj varnostni list v 
skladu s Prilogo Ia za vse uporabe, ki ne 
spadajo v skupine uporab in 
izpostavljenosti v skladu s členom 3(30), ki 
so mu bile sporočene v varnostnem listu, in 
te različne uporabe v njem upošteva. Pri 
tem mora svoje različne uporabe uvrstiti v 
skupino uporab in izpostavljenosti v skladu 
s Prilogo I aa. To velja le za snovi, ki se 
letno uporabljajo v količini ene tone ali ve
č.

Če uporabnik na nižji stopnji izvaja ali 
priporoča predvideni potek izpostavljenosti, 
ki vključuje najmanj pogoje iz 
predvidenega poteka izpostavljenosti, ki mu 
je bil sporočen, mu ni treba sestaviti poročila 
o kemijski varnosti.

Če uporabnik na nižji stopnji uporablja snov 
z ugotovljeno izpostavljenostjo ali tako 
kategorijo priporoča, mu ni treba sestaviti 
poročila o kemijski varnosti.

Obrazložitev

K odstavku 4: Uporabnik na nižji stopnji je s pripravo poročila o kemijski varnosti pogosto 
preobremenjen; zadostuje priprava varnostnega lista.

Predlog spremembe 61
Člen 34, odstavek 5
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5. Uporabnik na nižji stopnji mora določiti, 
uporabljati in, kjer je ustrezno, priporočiti 
primerne ukrepe za ustrezen nadzor 
nevarnosti, ugotovljenih v:

5. Uporabnik na nižji stopnji mora določiti, 
uporabljati in, kjer je ustrezno, priporočiti 
primerne ukrepe za ustrezen nadzor 
nevarnosti, ugotovljenih v njegovem 
varnostnem listu.

a) dostavljenem(ih) varnostnem(ih) 
listu(ih);
b) v njegovi oceni kemijske varnosti

Obrazložitev

K odstavkom 5 do 7: spremembe so povezane s predlogom spremembe 12 člena 34(4).

Predlog spremembe 62
Člen 34, odstavek 6

6. Uporabniki na nižji stopnji dajo svoja poro
čila o kemijski varnosti na razpolago
drugim in jih sproti dopolnjujejo.

6. Uporabniki na nižji stopnji dajo svoj 
varnostni list na voljo drugim in ga sproti 
dopolnjujejo.

Obrazložitev

K odstavkom 5 do 7: spremembe so povezane s predlogom spremembe 12 člena 34(4).

Predlog spremembe 63
Člen 34, odstavek 7

7. Člen 13(2) in (5) se uporablja mutatis 
mutandis.

črtano

Obrazložitev

K odstavkom 5 do 7: spremembe so povezane s predlogom spremembe 12 člena 34(4).

Predlog spremembe 64
Člen 34 a (novo)

Člen 34a

Spodbujanje metod, ki nadomeščajo 
preskuse na živalih

V skladu s ciljem spodbujanja metod, ki 
nadomeščajo preskuse na živalih, morajo 
Komisija, države članice in industrija povi
šati sredstva in prizadevanja za pospešitev 
razvoja in preverjanja metod, ki nadomeš
čajo preskuse na živalih.
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Obrazložitev

Cilj te uredbe o spodbujanju metod, ki nadomeščajo preskuse na živalih, mora biti izražen v 
besedilu Uredbe, zlasti zaradi sedanjega pomanjkanja sredstev in prizadevanj ter počasnega 
napredka pri razvoju in odobritvi nadomestnih metod.

Predlog spremembe 65
Člen 35, naslov in odstavek 1

Obvezno sporočanje informacij pri 
uporabnikih na nižji stopnji

Obvezno sporočanje informacij Agenciji pri 
uporabnikih na nižji stopnji

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 vključuje predvideni potek 
izpostavljenosti, in če uporabnik na nižji 
stopnji snov uporablja pod pogoji, ki niso 
opisani v tem predvidenem poteku 
izpostavljenosti.

1. Če je v skladu s členom 34(2) predvidena 
uporaba, ki odstopa od skupine uporabe in 
izpostavljenosti, ki jo je ocenil proizvajalec 
ali uvoznik, je treba to pred začetkom te 
uporabe sporočiti Agenciji.

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 34.

Predlog spremembe 66
Člen 35, odstavek 2

2. Informacije, ki jih sporoči uporabnik na ni
žji stopnji, morajo v obliki, ki jo določi 
Agencija v skladu s členom 108, vsebovati 
naslednje podatke:

2. Informacije, ki jih sporoči uporabnik na ni
žji stopnji, morajo v obliki, ki jo določi 
Agencija v skladu s členom 108, vsebovati 
naslednje podatke:

a) podatke o njem in podatke za stike; a) podatke o njem in podatke za stike;

b) številko(e) registracije (registracij) iz člena 
18(1), če je (so) na voljo;

(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18(1) ali številko(e) predregistracije iz 
člena 26a(1), če je (so) na voljo;

c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;

c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;

d) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih), če je (so) znan(i);

d) podatke o proizvajalcu(ih) ali
uvozniku(ih), če je (so) znan(i);
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e) kratek splošen opis uporabe (uporab); e) kratek splošen opis uporabe (uporab), 
vključno z ustreznimi skupinami uporab in 
izpostavljenosti iz Priloge I aa;

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 34.

Predlog spremembe 67
Člen 64, odstavek 1

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 znanstvene 
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..

Obrazložitev

No maximum quantity should be laid down. Instead, tonnage restrictions should be 
determined according to intended uses.

Predlog spremembe 68
Člen 66, odstavek 3

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 dokumentacij, ki so v 
skladu 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 šestih mesecih po 
datumu objave posamezno ali skupno predlo
žijo:

(a) pripombe k dokumentacijam in 
predlaganim omejitvam;

(a) pripombe k dokumentacijam in 
predlaganim omejitvam;
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(b) socialno-ekonomsko analizo predlaganih 
omejitev ali informacije, ki se lahko 
uporabijo za takšno analizo, s katero se preu
čijo prednosti in slabosti predlaganih 
omejitev. Biti mora v skladu z zahtevami iz 
Priloge XV.

(b) socialno-ekonomsko analizo predlaganih 
omejitev ali informacije, ki se lahko 
uporabijo za takšno analizo, s katero se preu
čijo prednosti in slabosti predlaganih 
omejitev. Biti mora v skladu z zahtevami iz 
Priloge XV.
(ba) Agencija takoj/brez odlašanja/ obvesti, 
objavi na svoji spletni strani, da namerava 
država članica ali Komisija uvesti 
omejevalni postopek, ter obvesti osebe, ki 
so vložile zahtevek za registracijo zadevne 
snovi. 

Obrazložitev

The dossiers may contain confidential business /proprietary information. Their content does 
not preclude the final decision which may be taken and therefore their content may be 
misinterpreted or misused before any final decision.

Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know from the 
companies which have registered but also from those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level

Predlog spremembe69
Člen 69, odstavek 2

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

2. Agencija mnenji obeh odborov takoj 
objavi na svoji spletni strani. Mnenji ne 
smeta vsebovati poslovno občutljivih 
informacij.

Predlog spremembe 70
Člen 70, odstavek 2

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 
posebnih izvedbenih rokov in življenjskih 
ciklusov proizvoda.

Obrazložitev

Timing of restriction/authorization needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles.
So as to limit the cost and maximize benefits, decisions must take into account these factors.
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Predlog spremembe 71
Člen 116, odstavek 1, uvodni del

1. Naslednje informacije se ne štejejo za 
zaupne:

1. Naslednje informacije se ne štejejo za 
zaupne, razen v posebnih primerih 
proizvajalca ali uvoznika: 

Obrazložitev

It must be permissible in individual cases to make exceptions to the rule that certain 
information is not confidential.  In these exceptional cases, the manufacturer or importer 
must have the option of giving reasons to justify confidential treatment even for the 
information listed at Article 116(1).

Predlog spremembe 72
Člen 116, odstavek 1, točka (c)

(c) ime snovi iz seznama Einecs, če je 
ustrezno;

črtano

Obrazložitev

Information on substances on the Einecs list is already publicly accessible. It should not be 
transferred into another database. This avoids duplication of effort.

Predlog spremembe 73
Člen 116, odstavek 2, točka (d)

(d) povezava med proizvajalcem ali 
uvoznikom in njegovimi uporabniki na nižji 
stopnji.

(d) povezava med proizvajalcem ali 
uvoznikom in njegovimi uporabniki na nižji 
stopnji v vsej dobavni verigi in med vsemi 
njenimi udeleženci. 

Obrazložitev

REACH does not provide for confidentiality between all actors in the supply chain. This shall 
be considered and provided for.

Predlog spremembe 74
Člen 116, odstavek 2, točka (da) (novo)

da) posebno identiteto prejšnjega 
registracijskega zavezanca za kemijsko 
snov; 
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Predlog spremembe 75
Člen 116, odstavek 2, točka (db) (novo)

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

Predlog spremembe 76
Člen 117, uvodni del in točka (a)

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) 
304/2003 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 instituciji
tretje države ali mednarodni vladni 
organizaciji na podlagi sporazuma, 
sklenjenega med Skupnostjo in zadevno 
tretjo stranjo v skladu z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) 304/2003 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 vladno sodelovanje 
pri izvajanju ali upravljanju zakonodaje o 
kemikalijah iz te uredbe;

Obrazložitev

In order to prevent fraudulent use of the information, it should be clearly stated that Art. 117-
cooperation only covers governmental national and international institutions.

Predlog spremembe 77
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 mernicami, ki jih pripravi 
Agencija, 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.

Obrazložitev

Information of the general public through the national competent authorities should, firstly 
not take place in an un-coordinated manner, allowing each single competent authority to 
inform in their own separate way. Secondly, there should be guidelines for the competent 
authorities informing on how to inform, in which situations to inform and how to describe 
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protective measures to be taken.

Predlog spremembe 78
Člen 121

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. Še 
zlasti morajo biti vključeni in informirani 
uporabniki na nižji stopnji ter mala in 
srednje velika podjetja (MSP).

Obrazložitev

SMUs and downstream users are particularly likely to need help to implement REACH.
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proti:
vzdržani:

39
7
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Sharon 
Margaret Bowles, Ieke van den Burg, David Casa, Jonathan Evans, 
Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sophia in 't Veld, Benoît Hamon, 
Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, 
Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, 
Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John 
Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín 
Sánchez Presedo, dManuel António dos Santos, Peter Skinner, 
Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Graham 
Watson, John Whittaker, Lars Wohlin.

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Werner Langen, Thomas Mann, 
Diamanto Manolakou, Corien Wortmann-Kool, Jürgen Zimmerling.

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Alfonso Andria, Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Fiona Hall, 
Pierre Jonckheer, Karin Jöns, Heinz Kindermann.


