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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj skupne politike na področju kemikalij na skupnem evropskem trgu je nesporen.

Cilja mora biti dosežen praktično in stroškovno učinkovito, da se zagotovijo konkurenčnost, 
inovacijska moč in pravna varnost na eni ter varovanje zdravja in okolja na drugi strani.

Bistvene težave predloga Komisije so njegove gospodarske posledice, ker je preveč
birokratski, zapleten in drag. 

Postaja jasno, da bo traba opustiti količinski pristop, ki ga je izbrala Komisija, v zameno za 
popolnoma drugačen pristop, in sicer, če navedemo posebne primere, za pristop ESER (ena 
snov - ena registracija), za pristop, ki temelji na oceni tveganja, in se po potrebi združuje s koli
činskim pristopom (obseg zahtev po preverjanju izpostavljenosti namesto togih zahtev po 
podatkih o količinskih mejah), ali za določanje prednosti na osnovi kategorije izpostavljenosti, 
glede na možno tveganje.

Glede na vedno večjo možnost obsežnih sprememb, bi bilo nesmiselno, da bi vsak odbor, vklju
čen v posvetovanje, to izčrpno obravnava. Poleg tega bodo novi pristopi posledično sprožili 
nova – tudi pravna – vprašanja, ki jih je treba v danem časovnem obdobju preučiti.

Odbor za pravne zadeve zato želi podati svoja stališča samo za področja, ki so predvsem v 
njegovi pristojnosti.

Pravna stališča:

Odbor se strinja z izbiro pravne podlage, člen 95 PES, in pravnim instrumentom uredbe.

Kemikalije se odlagajo zunaj meja, kar lahko povzroči čezmejno onesnaženje. Države članice 
ne morejo same doseči zastavljenih ciljev. Načelo subsidiarnosti se ohrani.

Bistveni gospodarski razlogi, ki ne vplivajo le na kemično industrijo, ampak na celotno 
evropsko gospodarstvo (konkurenčna slabost za vse izdelke, pri proizvodnji katerih se 
uporabljajo kemikalije), so pomembni – tudi v skladu s pravnimi stališči, ker lahko vključujejo 
kršitev načela sorazmernosti. 

To velja še posebno, ko so majhne količine zaradi strogih zahtev nesorazmerno drage in jih 
zaradi tega dejansko nemogoče izdelovati.

Posebno pozornost je treba nameniti jasnosti zakonodaje in varovanju intelektualne lastnine.

Z novimi pristopi, ki so vključeni v razprave, so lahko zato upoštevani tudi ti ugovori – in 
zakoniti pomisleki.

Posamezna vprašanja:

1) Razmerje do drugih pravnih dokumentov Skupnosti:
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Odbor predlaga, da se vsa poročila, ki so že predmet drugih evropskih zakonodajnih 
dokumentov, izvzamejo iz področja uporabe člena 2 REACH, da se tako prepreči dvojna 
ureditev in izogne vprašanjem o konkurenci.

2) Uporabnik na nižji stopnji:

Predlog Komisije pomembno zadeva tudi uporabnika na nižji stopnji. Če so uporabniki navzoči 
pri registraciji proizvajalca, so prisiljeni, da po potrebi razkrijejo formule in poslovne 
skrivnosti. Če se želijo temu izogniti, morajo sami registrirati snov. Veliki stroški, ki pri tem 
nastanejo, so nesorazmerni. 

3) Stališče Agencije:

Agencija mora okrepiti stališče, da s tem zagotovi enotno izvajanje uredbe.

4) Pravno sredstvo:

Zaradi pravne varnosti mora imeti zadevna stranka na vsako odločitev Agencije pravico do 
ugovora.

5) Preizkusi na živalih:

Odbor pozdravlja dejstvo, da se je s skupno uporabo podatkov o preizkusih na živalih zmanj
šalo število teh preizkusov. Po drugi strani je objava podatkov o preizkusih na vretenčarjih 
znaten poseg v lastninske pravice. Rok za objavo se mora podaljšati na 15 let. 

6) Varstvo podatkov/zaščita znanja in izkušenj:

Pri ravnanju z dobljenimi podatki je treba izbirati med potrebno preglednostjo nevarnih snovi 
na eni strani ter varstvom podatkov in lastninskimi pravicami na drugi strani. Treba je 
zagotoviti, da se zaupni podatki ne objavijo in pošljejo naprej, prav tako je treba zagotoviti 
varstvo poslovnih skrivnosti. 

Razen tega mora biti mogoče, da prijavniki nekatere podatke uvrstijo med zaupne, če njihova 
objava povzroči gospodarsko škodo in ni zaprošena zaradi javnih koristi.

V prihodnje je treba nadzorovati nadaljevanje posvetovanj v Komisiji, Svetu in Evropskem 
parlamentu, da se na koncu doseže najboljši skupni pristop in se ga tudi uresniči. Ponovno 
preverjanje ostaja zdaj pridržano.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva odgovorni Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano, da v 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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1 UL C   z dne   , S  .

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

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

(ca) Snovi, pripravke ali izdelke, ki so 
odpadki, kakor so opredeljeni v Direktivi 
Sveta 91/156/EGS z dne 18. marca 1991 o 
spremembi Direktive 75/442/EGS o 
odpadkih1, ali ki so sekundarne surovine iz 
odpadkov za predelavo ali kot vir energije v 
skladu s členom 3(1)(b) Direktive Sveta 
91/156/EGS z dne 18. marca 1991.
1UL L 78, 26.3.1991, str. 32

Justification

The sectoral legislation on waste is in keeping with the provisions of REACH in terms of 
human health and environmental protection. Moreover, waste is exempted from authorisation 
and restrictions, but not from registration. The registration of waste serves no purpose, and it 
should be exclude from the scope of REACH. In the same way, secondary raw materials are 
already regulated by Directive 91/156/EEC. 

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

2a. Ta uredba se ne uporablja za snovi, ki 
se uporabljajo

(a) v zdravilih za ljudi ali živali na področju 
uporabe Uredbe (EGS) št. 2309/93, Uredbe
(ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta ter Direktive 2001/82/ES in 
Direktive 2001/83/EC Evropskega 
parlamenta in Sveta;
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(b) v živilih na področju uporabe Uredbe 
Komisije št. 1788/2002/ES, vključno z 
živilskimi dodatki na področju uporabe 
Direktive Sveta 89/107/EGS in aromami, 
kot je opredeljeno v Odločbi Komisije 
1999/217/ES in kot živila v skladu z 
Uredbo št. 1788/2002/ES;
(c) v krmi na področju uporabe Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
1831/2003 , vključno z dodatki na področju 
uporabe Direktive Sveta 70/524/EGS;

(d) v prehrani živali na področju uporabe 
Direktive Sveta 82/471/EGS;

(e) v medicinskih pripomočkih;

(f) v materialih za stik z živili na področju 
uporabe Direktive Sveta 89/109/EGS;
(g) v fitofarmacevtskih sredstvih na podro
čju uporabe Direktive Sveta 91/414/EGS;

(h) v biocidnih proizvodih na področju 
uporabe Direktive Sveta 98/8/ES.
(i) v kozmetičnih proizvodih na področju 
uporabe Direktive 76/768/EGS;

(j) v medicinskih pripomočkih na področju 
uporabe Direktive Sveta 93/42/EGS in 
Direktive 98/79/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta;

(k) v materialih za stik z živili v okviru 
Uredbe (ES) št. 1935/2004.

Justification

The above exceptions should apply not just to Title II, but to the entire regulation. In 
addition, substances should only be covered in so far as they are intended for a particular 
purpose. 

Predlog spremembe 3
Člen 3, točka 2
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2. Pripravek pomeni zmes ali raztopino, 
sestavljeno iz dveh ali več snovi.

2. Pripravek pomeni zmes ali raztopino, 
sestavljeno iz dveh ali več snovi, kovinske 
zlitine so posebne vrste pripravkov, ki jih je 
treba oceniti na podlagi njihovih posebnih 
notranjih lastnosti.

Justification

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations”. However, the 
individual substances are melted together to form an alloy with a new crystalline structure 
from which they cannot be separated by mechanical means and which has completely 
different properties from the initial substances.

Predlog spremembe 4
Člen 3, točka 2 a (novo)

2a. Kovinska zlitina pomeni kovinski 
material, ki je homogen v makroskopskem 
obsegu in ki je sestavljen iz dveh ali več
elementov, združenih tako, da jih ni mogo
če zlahka ločiti z mehanskimi postopki.

Justification

The UN adopted a definition of metallic alloys within the context of the Globally Harmonized 
System for Chemical Classification and Labeling (GHS) in December 2002 and published it 
in March 2003. The introduction of this definition in REACH would harmonize the definitions 
in and requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC), GHS and 
REACH.

Predlog spremembe 5
Člen 3, točka 25

25. Navedena uporaba pomeni uporabo snovi 
kot take ali v pripravku ali uporabo 
pripravka, ki jo določi udeleženec dobavne 
verige, vključno z njegovo lastno uporabo,
ali ki jo pisno sporoči neposredni uporabnik 
na nižji stopnji in je zajeta v varnostnem listu, 
poslanemu zadevnemu uporabniku na nižji 
stopnji.

25. Navedena uporaba pomeni uporabo snovi 
izraženo na osnovi vsebovanih kemijskih 
lastnosti snovi same kot take ali v pripravku 
ali uporabo pripravka, ki jo določi udele
ženec dobavne verige, vključno z njegovo 
lastno uporabo, ali ki jo pisno sporoči 
neposredni uporabnik na nižji stopnji in je 
zajeta v varnostnem listu, poslanemu 
zadevnemu uporabniku na nižji stopnji.

Justification
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The definition of identified use should not include 'own use' since the obligation on notifying 
a specific use often entails revealing a technical strategy and unfair exposure to competition. 
This obstacle is overcome through the reference to intrinsic properties. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title I: General Issues.

Predlog spremembe 6
Člen 4, odstavek 1

1. Določbe iz tega naslova ne veljajo za 
obseg, v katerem se snov uporablja:
a) pri medicinskih pripomočkih za ljudi ali 
v veterini v okviru Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta (EGS) št. 2309/93, 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2001/82/ES ter Direktive 2001/83/ES;
b) kot aditiv za živila v okviru Direktive 
89/107/EGS;
c) kot aroma za živila v okviru Sklepa 
Komisije 1999/217/ES;
d) kot aditiv za živila v okviru Direktive 
Sveta 70/524/EGS;
e) pri prehrani živali v okviru Direktive 
Sveta 82/471/EGS.

črtano

Obrazložitev

Consequence of the amendment inserting a new Article 2(2a).

Predlog spremembe 7
Člen 9, točka (a) (x a) (novo)

(xa) potrdilo, da je registracijski zavezanec 
lastnik prvotne študije, iz katere so izpeljani 
povzetki v skladu s točko 9 (vi), ali pisno 
soglasje lastnika prvotne študije za 
sklicevanje nanjo;

Justification

This amendment is necessary in order to guarantee ownership rights in test data. 

Predlog spremembe 8
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 1, in pododstavek 1 a (novo)
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Če naj bi snov v Skupnosti proizvajala dva ali 
več proizvajalcev in/ali uvažala dva ali več
uvoznikov, lahko ti za namene registracije 
ustanovijo konzorcij. Sestavne dele 
registracijske dokumentacije predloži en 
proizvajalec ali uvoznik, ki na podlagi 
skupnega dogovora deluje v imenu drugih 
proizvajalcev in/ali uvoznikov v skladu z 
drugim, tretjim in četrtim pododstavkom.

Če naj bi snov v Skupnosti proizvajala dva ali 
več proizvajalcev in/ali uvažala dva ali več
uvoznikov, lahko ti za namene registracije 
ustanovijo konzorcij. Izmenjava podatkov je 
obvezna za podatke iz preskusov, 
opravljenih na vretenčarjih, in vseh 
preskusov, zahtevanih za namene 
registracije.

Oblikovanje javnih konzorcijev in mešanih 
javnih/zasebnih konzorcijev se pospešuje za 
zagotovitev dostopa MSP in združenj MSP.

Justification

This amendment stems from the need to simplify the registration process, above all so as to 
reduce and rationalise the costs borne by SMEs, and seeks to ensure access to consortia by 
SMEs and SME associations, not least with a view to preventing any abuse of dominant 
positions. It is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Predlog spremembe 9
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 4

Člani konzorcija se lahko sami odločijo, ali 
bodo informacije iz člena 9(a)(v) in (b) 
predložili ločeno ali pa jih bo v imenu vseh 
predložil en proizvajalec ali uvoznik.

Člani konzorcija se lahko sami odločijo, ali 
bodo informacije iz člena 9(a)(v) in (b) 
predložili ločeno ali pa jih bo v imenu vseh, v 
celoti ali deloma, predložil en proizvajalec 
ali uvoznik.

Justification

Particularly when drawing up the substance safety report there need to be flexible rules 
which would permit the members of the consortium to submit parts of the substance safety 
report jointly, or each member to submit his part separately. 

Predlog spremembe 10
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 4 a (novo)
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Komisija bo razvila ustrezne smernice, da 
pomaga proizvajalcem in uvoznikom v zvezi 
z ustrezno uporabo konkurenčnega prava 
pri oblikovanju takih konzorcijev.

Justification

Guidelines are necessary in order to facilitate or permit both the creation of consortia by 
producers and importers, and the work of such consortia. Such guidelines are also essential 
as an incentive to the formation of consortia, since there will otherwise be considerable legal 
uncertainty. 

Predlog spremembe 11
Člen 10, odstavek 2

2. Prijavniki, ki so člani konzorcija, morajo 
plačati le tretjino pristojbine za registracijo.

2. Prijavniki, ki so člani konzorcija, morajo 
plačati primeren delež pristojbine za 
registracijo.

Obrazložitev

Delitev stroškov mora upoštevati prilagodljiv sistem, ki bi podprl oblikovanje konzorcijev.

Predlog spremembe 12
Člen 12, odstavek 4, pododstavek 1

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

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

Justification

Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.



AD\580430SL.doc 11/27 PE 357.686v02-00

SL

Predlog spremembe 13
Člen 17, odstavek 2

2. Prijavniki, ki so člani konzorcija, morajo 
plačati le tretjino pristojbine za registracijo.

2. Prijavniki, ki so člani konzorcija, morajo 
plačati primeren delež pristojbine za 
registracijo.

Obrazložitev

Delitev stroškov mora upoštevati prilagodljiv sistem, ki bi podprl oblikovanje konzorcijev 
(primerjaj z obrazložitvijo iz člena 10, sektorja II).

Predlog spremembe 14
Člen 23, odstavek 1

1. Da se preprečijo nepotrebni preizkusi na 
živalih, se za namene te uredbe opravijo 
preizkusi na vretenčarjih le, če potrebnih 
ugotovitev ni mogoče dobiti na drugačen na
čin. Razen tega je treba sprejeti ukrepe za 
omejitev nepotrebnih večkratnih izvedb 
drugih preizkusov.

1. Da se preprečijo nepotrebni preizkusi na 
živalih, se za namene te uredbe opravijo 
preizkusi na vretenčarjih le, če potrebnih 
ugotovitev ni mogoče dobiti na drugačen na
čin.

Obrazložitev

To črtanje je namenjeno pojasnitvi.

Predlog spremembe 15
Člen 23, odstavek 3

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

3. Vse povzetke ali grobe povzetke študij, ki 
so bili vsaj 15 let prej predloženi v okviru 
registracije, lahko da Agencija brezplačno na 
voljo drugim prijavnikom ali možnim 
prijavnikom.

Obrazložitev

Izročitev podatkov je znaten poseg v lastninske pravice. Zato se mora ta rok podaljšati vsaj na 
15 let.

Predlog spremembe 16
Člen 24, odstavek 3, točka a
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a) svojo identiteto; a) svojo identiteto ob upoštevanju členov 
115 in 116;

Obrazložitev

To je namenjeno boljšemu varovanju poslovne skrivnosti prizadetih.

Predlog spremembe 17
Člen 24, odstavek 5, pododstavek 1

5. Če je bila ista snov registrirana prej kot 
pred desetimi leti, mora Agencija možnim 
prijavnikom nemudoma poročati o 
imenu/imenih in naslovu/naslovih prejšnjega 
prijavnika ali prejšnjih prijavnikov ter o tem, 
kateri zadevni povzetki ali grobi povzetki 
študij s preizkusi na vretenčarjih so že bili 
predloženi.

5. Če je bila ista snov registrirana prej kot 
pred petnajstimi leti, mora Agencija 
ugotoviti, ali se je prejšnji prijavnik strinjal 
z objavo identitete. V tem primeru Agencija 
nemudoma poroča možnim prijavnikom o 
imenu/imenih in naslovu/naslovih prejšnjega 
prijavnika ali prejšnjih prijavnikov ter o tem, 
kateri zadevni povzetki ali grobi povzetki 
študij s preizkusi na vretenčarjih so že bili 
predloženi.

Obrazložitev

Identiteta prejšnjega prijavnika je zaupen podatek v skladu s členom 116.

Predlog spremembe 18
Člen 25, odstavek 1

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane pred 
manj kot desetimi leti, kot je to določeno v 
členu 24(5), zahteva možni prijavnik od prej
šnjega prijavnika ali prejšnjih prijavnikov 
podatke o preizkusih na vretenčarjih, ki jih 
potrebuje za registracijo. Od prijavnikov 
lahko zahteva kakršne koli podatke o 
preizkusih, ki niso vključevali vretenčarjev, 
za katere so dali prejšnji prijavniki pritrdilno 
izjavo za namene točke (x) člena 9(a).

1. Pri snoveh, ki so bile registrirane pred prej 
kot petnajstimi leti, kot je to določeno v
členu 24(5), zahteva možni prijavnik od prej
šnjega prijavnika ali prejšnjih prijavnikov 
zahteva podatke o preizkusih na vretenčarjih, 
ki jih potrebuje za registracijo. Od 
prijavnikov lahko zahteva kakršne koli 
podatke o preizkusih, ki niso vključevali 
vretenčarjev, za katere so dali prejšnji 
prijavniki pritrdilno izjavo za namene točke 
(x) člena 9(a).

Predlog spremembe 19
Člen 25, odstavek 2
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2. Možni in prejšnji prijavnik/prijavniki iste 
snovi sprejme/sprejmejo vse razumne ukrepe, 
da se doseže sporazum o izmenjavi študij in 
razpoložljivosti študij, ki vključujejo kakršne 
koli preizkuse. Takšen sporazum lahko 
zamenjata predložitev zadeve pred razsodiš
če in sprejetje sklepa razsodišča.

2. Možni in prejšnji prijavnik/prijavniki iste 
snovi sprejme/sprejmejo vse razumne ukrepe, 
da se doseže sporazum o izmenjavi študij in 
razpoložljivosti študij, ki vključujejo kakršne 
koli preizkuse na vretenčarjih. Takšen 
sporazum lahko zamenjata predložitev 
zadeve pred razsodišče in sprejetje sklepa 
razsodišča.

Obrazložitev

To pojasnjuje, da je za vretenčarje določena le skupna uporaba podatkov.

Predlog spremembe 20
Člen 25, odstavek 5

5. Prejšnji prijavnik/prijavniki lahko v enem 
mesecu od prejema podatkov iz člena 4, 
obvesti/obvestijo možnega prijavnika in 
pristojni urad o stroških, nastalih zaradi 
zadevnih študij. Na zahtevo možnega 
prijavnika se Agencija odloči, da mu da na 
voljo povzetke ali grobe povzetke ali 
rezultate zadevnih študij, potem ko prejme 
dokazilo, da je ta prejšnjemu/prejšnjim 
prijavniku/prijavnikom plačal 50 % stroškov, 
prikazanih z njegove/njihove strani.

5. Prejšnji prijavnik/prijavniki lahko v enem 
mesecu od prejema podatkov iz člena 4, 
obvesti/obvestijo morebitnega prijavnika in 
pristojni urad o stroških, nastalih zaradi 
zadevnih študij. Na zahtevo možnega 
prijavnika se Agencija odloči, da mu da na 
voljo povzetke ali grobe povzetke ali 
rezultate zadevnih študij, potem ko prejme 
dokazilo, da je ta prejšnjemu/prejšnjim 
prijavniku/prijavnikom plačal primeren delež
stroškov, prikazanih z njegove/njihove strani.

Obrazložitev

Priporočljiva je prilagodljiva ureditev stroškov.

Predlog spremembe 21
Člen 25, odstavek 6
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6. Če prejšnji prijavnik/prijavniki ne 
obvesti/obvestijo možnega prijavnika in 
Agencije o višini stroškov v roku, določenem 
v odstavku 5, odloči Agencija na zahtevo, da 
možnemu prijavniku da na voljo povzetke ali 
grobe povzetke želene zadevne študije. Prej
šnji prijavnik/prijavniki lahko 
uveljavlja/uveljavljajo zahtevek do možnega 
prijavnika za 50 % stroškov, ki mora biti 
izvedljiv pred nacionalnimi sodišči.

6. Če prejšnji prijavnik/prijavniki ne 
obvesti/obvestijo morebitnega prijavnika in 
Agencije o višini stroškov v roku, določenem 
v odstavku 5, odloči Agencija na zahtevo, da 
možnemu prijavniku da na voljo povzetke ali 
grobe povzetke želene zadevne študije. Prej
šnji prijavnik/prijavniki lahko 
uveljavlja/uveljavljajo zahtevek do možnega 
prijavnika za plačilo primernega deleža stro
škov, ki mora biti izvedljiv pred nacionalnimi 
sodišči.

Predlog spremembe 22
Člen 25, odstavek 8

8. Čakalni rok za registracijo za nove 
prijavnike se v skladu s členom 19(1) podalj
ša za štiri mesece, če tako zahteva prejšnji 
prijavnik.

8. Čakalni rok za registracijo za nove 
prijavnike se v skladu s členom 19(1) podalj
ša za obdobje, ki ustreza potrebnemu času 
za izvedbo ustreznih študij in zahtevanih 
analiz, če tako zahteva prejšnji prijavnik.

Obrazložitev

To obdobje mora ustrezati dejansko porabljenemu času za izvedbo preizkusov in analizo 
zadevnih podatkov.

Predlog spremembe 23
Člen 46, odstavek 2

2. Ko je vrednotenje snovi končano, pristojni 
organ uporabi informacije, pridobljene pri 
tem vrednotenju, za namene členov 56(3) in 
66(2) ter pridobljene informacije sporoči 
Komisiji, Agenciji in drugim državam 
članicam. Pristojni organ obvesti Komisijo, 
Agencijo, registracijskega zavezanca in 
pristojne organe drugih držav članic, ali 
namerava pridobljene informacije uporabiti in 
kako.

2. Ko je vrednotenje snovi končano, pristojni 
organ uporabi informacije, pridobljene pri 
tem vrednotenju, za namene členov 56(3) in 
66(2) ter pridobljene informacije sporoči 
Komisiji, Agenciji in drugim državam 
članicam. Pristojni organ obvesti Komisijo, 
Agencijo, registracijskega zavezanca in 
pristojne organe drugih držav članic, ali 
namerava pridobljene informacije uporabiti in 
kako. Pred zapisom sklepov o informacijah 
pridobljenih v procesu ovrednotenja, se 
zadevnim registracijskim zavezancem da 
možnost, da izrazijo svoje mnenje. Agencija
upošteva to mnenje v svojih sklepih.
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Justification

The conclusions which close the evaluation procedure are likely to have a number of effects 
on producers and importers, even if they do not introduce any specific restrictions or 
authorisation measures, e.g. the requirement to adjust data in the safety data sheet. In view of 
these burdensome effects it is necessary to allow the registrants affected the right to be heard 
before the conclusions are drawn up. 

Predlog spremembe 24
Člen 49, odstavek 8

8. Proti odločitvam Agencije iz odstavkov 3 
in 6 se lahko vloži pritožba v skladu s členi 
87, 88 in 89.

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

Justification

Appeals pursuant to Articles 87 to 89 should not be confined to decisions under particular 
paragraphs, but should be admissible in all cases. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Predlog spremembe 25
Člen 53, odstavek 5
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5. Odstavka 1 in 2 ne veljata za naslednje 
uporabe snovi:
(a) uporabe v fitofarmacevtskih sredstvih v 
okviru Direktive 91/414/EGS;
(b) uporabe v biocidnih pripravkih v okviru 
Direktive 98/8/ES;
(c) uporabe v medicinskih pripomočkih za 
ljudi ali v veterini v okviru Uredbe (EGS) 
št. 2309/93 ter Direktiv 2001/82/ES in 
2001/83/ES;
(d) uporabe kot živilski aditivi v okviru 
Direktive 89/107/EGS;
(e) uporabe kot aditivi v živalski krmi v 
okviru Direktive 70/524/EGS;
(f) uporabe kot arome za živila v okviru 
Direktive Komisije 1999/217/ES;
(g) uporabe kot na mestu izolirani vmesni 
proizvod ali kot prepeljani izolirani vmesni 
proizvod;
(h) uporabe za motorna goriva v okviru 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
98/70/ES;
(i) uporabe za gorivo v premičnih ali fiksnih 
kurilnih napravah izdelkov mineralnih olj in 
uporabo za goriva v zaprtih sistemih.

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

(a) uporabe kot na mestu izolirani vmesni 
proizvod ali kot prepeljani izolirani vmesni 
proizvod; 

(b) uporabe za motorna goriva v okviru 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
98/70/ES;

(c) uporabe za gorivo v premičnih ali fiksnih 
kurilnih napravah izdelkov mineralnih olj in 
uporabo za goriva v zaprtih sistemih.

Obrazložitev

Obrazložitev sledi iz predloga spremembe člena 2(3).

Predlog spremembe 26
Člen 53, odstavek 5, točka (g)

(g) uporabe kot na mestu izolirani vmesni 
proizvod ali kot prepeljani izolirani vmesni 
proizvod;

(g) uporabe kot na mestu izolirani vmesni 
proizvod ali kot prepeljani izolirani vmesni 
proizvod; tudi v proizvedeni/uvoženi koli
čini več kot 1000 ton/leto

Justification

Specifies that for transported isolated intermediates, quantities in excess of 1000 tonnes per 
year also apply. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.

Predlog spremembe 27
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Člen 53, odstavek 6

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

6. Pri snoveh, za katere je treba pridobiti 
dovoljenje samo zato, ker izpolnjujejo merila 
iz člena 54(a), (b) in (c) 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/EGS;

(a) uporabe v kozmetičnih proizvodih na 
področju uporabe Direktive 76/768/EGS;

(b) uporabe v materialih za stik z živili na 
področju uporabe Direktive 89/109/EGS.

Justification

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions.  In addition to this, substances already 
regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations should be excluded from 
the scope of the REACH Directive.

Predlog spremembe 28
Člen 53, odstavek 7, točka (a)

(a) snovi iz člena 54(d), (e) in (f), katerih 
koncentracija ne presega mejne vrednosti 0,1 
%;

(a) snovi iz člena 54(d) in (e), katerih 
koncentracija ne presega mejne vrednosti 0,1 
%;

Justification

Criteria supplementary to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the 
basis of scientific evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation. 

Predlog spremembe 29
Člen 53, odstavek 7 a (novo)

7a. Odstavek 1 se ne uporablja, če se snov 
uporablja kot taka, v pripravku ali v 
izdelku, ki izpolnjuje pogoje in omejitve iz 
Priloge XVI ali Priloge XVII.
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Justification

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.  

Predlog spremembe 30
Člen 56, odstavek 7

7. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže soglasje o 
določitvi, lahko Agencija to snov vključi v 
svoja priporočila v skladu s členom 55(3). Če 
Odbor držav članic ne doseže soglasja, 
sprejme mnenje v 30 dneh po prejemu 
dokumentacije. Agencija to mnenje sporoči 
Komisiji, pri čemer jo obvesti o manjšinskih 
stališčih v Odboru.

7. Če Odbor držav članic v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije doseže soglasje o 
določitvi, lahko Agencija to snov vključi v 
svoja priporočila v skladu s členom 55(3). 
Zadevnim registracijskim zavezancem je 
treba dati možnost, da vnaprej izrazijo svoje 
vidike. Če Odbor držav članic ne doseže 
soglasja, sprejme mnenje v 30 dneh po 
prejemu dokumentacije. Zadevnim 
registracijskim zavezancem je treba dati mo
žnost, da izrazijo svoja stališča preden je 
mnenje sestavljeno. Agencija to mnenje 
sporoči Komisiji, vključno z informacijami o 
manjšinskih stališčih v Odboru, o stališčih
zadevnih registracijskih zaveznikov in po 
potrebi o razlogih, zakaj se ta stališča ne
odražajo v mnenjih.

Justification

The opinion of the Agency may under certain circumstances take place upstream of the 
comitology procedure, and thus constitutes a burdensome measure for the registrants 

concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned the right to be heard 
before the opinion is drafted. 

Amendment 31
Člen 66, odstavek 1
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1. Če po mnenju Komisije pomeni 
proizvodnja, dajanje v promet ali uporaba 
snovi kot take, v pripravku ali izdelku 
nevarnost 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 
nevarnost 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. Preden je 
dokumentacija pripravljena, Agencija da 
zadevnim registracijskim zaveznikom mo
žnost, da izrazijo svoje mnenje. 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 mnenje zadevnih 
registracijskih zavezancev in 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. 

Justification

The dossier contains a restrictive proposal and is thus a burdensome measure for the 
registrants concerned. It is therefore necessary, before drawing up the dossier, to allow the 
registrants concerned the right of consultation and to take account, when drawing up the 
dossier, of statements made by the registrants concerned. 

Predlog spremembe 32

Člen 69, odstavek 1 a (novo)

1a. Pred objavo mnenj Agencija da mo
žnost zadevnim registracijskim zavezancem, 
da izrazijo svoja stališča. 

Justification

The opinions of the committees may represent a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to give the registrants concerned the opportunity to 
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express their views in the hope that these may subsequently be reflected in the comitology 
procedure.  

Predlog spremembe 33
Člen 69, odstavek 3

3. Agencija Komisiji na zahtevo zagotovi vse 
dokumente in dokazila, ki so ji bila predlo
žena ali ki jih je upoštevala

3. Agencija Komisiji na zahtevo zagotovi vse 
dokumente in dokazila, ki so ji bila predlo
žena ali ki jih je upoštevala Predložiti mora 
tudi stališča zadevnih registracijskih 
zavezancev.

Predlog spremembe 34
Člen 73, odstavek 2, točka e

e) javno zagotavljanje podatkov o tem, 
katere snovi se sedaj ocenjujejo ali katere 
so bile ocenjene v 90 dneh potem, ko je
Agencija prejela podatke, v skladu s 
členom 116(1);

črtano

Obrazložitev

Objava začete ocene snovi bi lahko hitro povzročila negativno oceno javnosti ali bi javnost to 
oceno in posledično tudi proizvajalca ali uvoznika te snovi vnaprej obsodila.

Predlog spremembe 35
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 je sestavljen iz štirih
predstavnikov ki jih imenuje Komisija in 
desetih predstavnikov, ki jih imenuje Svet  
v posvetovanju z Evropskim parlamentom,
pri čemer morajo biti štirje od njih izbrani 
enakovredno na podlagi izkušenj v zdru
ženjih, ki zastopajo potrošnike, industrijo 
in MSP.  

Justification

The composition of the Management Board should be carefully balanced. This is required by 
recital 74 of the REACH proposal. It is essential to guarantee the involvement of all the 
institutions, hence consultation of the European Parliament, and at the same time to ensure 
the permanent presence of members chosen equally from among associations representing 
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consumers, industry (large firms) and SMEs, i.e. all stakeholders in the chemicals sector.

Predlog spremembe 36
Člen 83, odstavek 2, pododstavek 1

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.

Justification

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

Predlog spremembe 37
Člen 85, odstavek 3

3. Predsednika, ostale člane in namestnike 
imenuje upravni odbor na podlagi zadevnih 
izkušenj in strokovnega védenja na področju 
varstva kemikalij, naravoslovnih znanosti, 
ureditve ali upravnega postopka s seznama 
primernih kandidatov, ki ga je sprejela 
Komisija.

3. Predsednika, ostale člane in namestnike 
imenuje upravni odbor na podlagi zadevnih 
izkušenj in strokovnega védenja na področju 
varstva kemikalij, naravoslovnih znanosti, 
ureditve ali upravnega postopka s seznama 
primernih kandidatov, ki ga je sprejela 
Komisija. Eden od članov mora biti 
usposobljen za sodniško funkcijo.

Obrazložitev

Zaradi področja delovanja zbornice, ki rešuje ugovore, mora biti eden od članov usposobljen 
za sodniško funkcijo.

Predlog spremembe 38
Člen 87, odstavek 1
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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, 
zaključke in mnenja Agencije.

Justification

A right of appeal must exist against every decision. 

Predlog spremembe 39
Člen 114, odstavek 1

1. Države članice predložijo Komisiji vsakih 
deset let poročilo o uporabi te uredbe na dr
žavnem ozemlju; poročilo vključuje tudi 
poglavja o ocenjevanju in izvajanju v obliki, 
ki je določena v členu 108.

1. Države članice predložijo Komisiji vsakih 
pet let poročilo o uporabi te uredbe na dr
žavnem ozemlju; poročilo vključuje tudi 
poglavja o ocenjevanju in izvajanju v obliki, 
ki je določena v členu 108.

Prvo poročilo je treba vseeno predložiti že 
pet let po začetku veljavnosti te uredbe.

Prvo poročilo je treba vseeno predložiti že tri
leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe 40
Člen 114, odstavek 2

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

2. Vsakih pet let predloži Agencija Komisiji 
poročilo o uporabi te uredbe.

Prvo poročilo je treba vseeno predložiti že 
pet let po sporočilu v skladu s členom 
131(2).

Prvo poročilo je treba vseeno predložiti že tri
leta po sporočilu v skladu s členom 131(2).

Predlog spremembe 41
Člen 116, odstavek 1, uvodni del

1. Naslednji podatki niso zaupni: 1. Naslednji podatki niso zaupni, če 
proizvajalec ali uvoznik ni izrazil 
nasprotovanja in če nasprotovanje ni mo
žno na osnovi javne koristi:

Obrazložitev
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V posameznih primerih mora biti mogoče nekatere podatke uvrstiti med zaupne.

Predlog spremembe 42
Člen 116, odstavek 1, točka (j)

(j) analitske metode, če se zahtevajo v 
skladu s prilogo VII ali VIII, ki omogočajo 
zaznavanje nevarne snovi pri spuščanju v 
okolje ali določitev neposredne 
izpostavljenosti ljudi;

črtano

Justification

Methods of analysis constitute confidential information and are of no significance to the 
general public. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles 
contained in Title XI: Information 

Predlog spremembe 43
Člen 116, odstavek 1, točka a

a) oznaka proizvajalca/proizvajalcev snovi; črtano

Obrazložitev

Oznaka proizvajalca snovi je lahko za ostale udeležence trga občutljiv podatek, ker bi lahko 
bili odnosi na trgu med proizvajalci in potrošniki jasni. Ta podatek je v skladu z odstavkom 2 
uvrščen med zaupne.

Predlog spremembe 44
Člen 116, odstavek 1, točka f

f) pridobljena raven brez učinka (PRBU) 
ali predvidena koncentracija brez učinka 
(PKBU), sprejeta v skladu s Prilogo I;

črtano

Obrazložitev

Tudi te vrednosti ne smejo biti dostopne brez upoštevanja konkurence. Njihova objava po 
veljavnem pravu ni predvidena.

Predlog spremembe 45
Člen 116, odstavek 1, točka i
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i) podatki s seznama podatkov o varnosti, 
razen imen podjetij in če je podatek 
obravnavan kot zaupen ob upoštevanju 
odstavka 2; 

i) obvezno predpisani podatki s seznama 
podatkov o varnosti;

Obrazložitev

Podatki s seznama podatkov o varnosti vsebujejo dodatne podatke, ki so določeni le za 
neposredne stranke, na primer podrobni podatki o prodaji. 

Predlog spremembe 46
Člen 116, odstavek 2, točka e a (novo)

(-a) identiteta in naslov prijavnika ter 
ostalih deklarantov.

Obrazložitev

Proizvajalcem, uvoznikom in uporabnikom na nižji stopnji je v vseh pravilih dana izjava v 
skladu s členom 115(2). S predlaganimi spremembami se temu strošku izognemo.

Predlog spremembe 47
Člen 116, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(da) analitske metode, če se zahtevajo v 
skladu s prilogo VII ali VIII, ki omogočajo 
zaznavanje nevarne snovi pri spuščanju v 
okolje ali določitev neposredne 
izpostavljenosti ljudi;

Justification

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public. 
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information.

Predlog spremembe 48
Člen 116, odstavek 3

3. Vsi ostali podatki so dostopni v skladu s 
členom 115.

3. Vsi ostali podatki razen tistih, ki so v 
skladu s členom 7(9) obravnavani kot 
zaupni, in tistih, ki so bili dobljeni za 
nekatere vrste vmesnih proizvodov (člen 
47), so dostopni v skladu s členom 115.



AD\580430SL.doc 25/27 PE 357.686v02-00

SL

Obrazložitev

Podatki o registraciji raziskave in razvoja, ki sta usmerjena v izdelek in postopek, morajo biti 
tudi obravnavani kot obvezni zaupni podatki v skladu s členom 166(2), ki jih ne bi smelo 
ovirati novo sprejetje posameznih odločitev. Polizdelke je prav tako treba izključiti iz objave, 
ker jih konkurenca lahko identificira.

Predlog spremembe 49
Člen 120

Pristojni organi iz držav članic obvestijo širšo 
javnost o tveganjih v zvezi s kemikalijami, če 
je to potrebno za varstvo zdravja ljudi in 
okolja.

V skladu s smernicami, ki jih mora sestaviti 
Agencija, pristojni organi iz držav članic 
obvestijo širšo javnost o tveganjih v zvezi s 
kemikalijami, če je to potrebno za varstvo 
zdravja ljudi in okolja.

Obrazložitev

Dobiti je treba enotno mnenje javnosti v državah članicah.

Predlog spremembe 50
Člen 122

Države članice imajo sistem uradnega 
nadzora in druge dejavnosti, ki so ustrezne v 
posameznih primerih.

Države članice imajo sistem uradnega 
nadzora in druge dejavnosti, ki so ustrezne v 
posameznih primerih, v skladu s 
smernicami, ki jih mora sestaviti Agencija. 

Obrazložitev

Da bi dosegli enotno izvajanje REACH, se mora okrepiti stališče Agencije, tako da se lahko 
zahtevajo nadzor in dejavnosti, ki so jih določile države članice.

Predlog spremembe 51
Člen 123, odstavek 1
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1. Države članice določijo predpise o 
sankcijah za kršenje določb te uredbe in 
sprejmejo potrebne ukrepe, da bi zagotovile 
njihovo izvajanje. Sankcije morajo biti u
činkovite in sorazmerne, prav tako morajo 
imeti odvračilen učinek. Države članice poro
čajo Komisiji o kazenskih določbah, ki so jih 
objavile, najpozneje osemnajst mesecev po za
četku veljavnosti te uredbe, in ji nemudoma 
pošljejo dodane spremembe.

1. Države članice na podlagi smernic, ki jih 
mora sestaviti Agencija, določijo predpise o 
sankcijah za kršenje določb te uredbe in 
sprejmejo potrebne ukrepe, da bi zagotovile 
njihovo izvajanje. Sankcije morajo biti u
činkovite in sorazmerne, prav tako morajo 
imeti odvračilen učinek. Države članice poro
čajo Komisiji o kazenskih določbah, ki so jih 
objavile, najkasneje osemnajst mesecev po za
četku veljavnosti te uredbe, in ji nemudoma 
pošljejo dodane spremembe.

Obrazložitev

Potrebna sta enoten sistem sankcij in enotno izvajanje določb.

Predlog spremembe 52
Priloga II, nova vrstica

Št. EINECS  Ime/Skupina CAS no Št. EINECS  Ime/Skupina          Št. CAS

231-096-4      železo 7439-89-6

Justification

Iron has been used for thousands of years without any evidence that iron presents risks to 
human health or the environment. Because iron is a high tonnage material, it is likely to have 
to undergo considerable testing under REACH, with the consequent use of a large number of 
laboratory animals. The cost of testing and registration of iron would significantly outweigh 
any potential benefits.

Predlog spremembe 53
Priloga III, odstavek 8

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, če niso kemično modificirane med 
proizvodnjo; razen če izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot nevarne glede na Direktivo 
67/548;

8. Minerale, rude ali snovi, ki se pojavljajo v 
naravi in materiale, ki nastanejo iz njih po 
mineraloških postopkih (kot določa 
Direktiva Sveta 2003/96/ES) ali v fizikalnih 
postopkih preoblikovanja;

Justification

The handling of ores is exclusively professional and they are never encountered by the 
general public. Potential risks are already covered by IPPC Directive and the workplace 
legislation. Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not 
change the chemical composition of these materials. The materials derived from these 
processes, as ceramic frits, are other mineral based materials should be exempted from 
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registration as well. The term “Chemically modified” is not defined and therefore leads to 
legal uncertainty.

Predlog spremembe 54
Priloga III, odstavek 9

9. Zemeljski plin, surovo olje, premog. 9. Zemeljski plin, koksni plin, plavžni plin, 
plin v martinovki, surovo olje, premog in 
koks.

Justification

Process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line and 
the gases are never encountered by the general public. Coke results from de-gasifying coal. 
In this process benzene, toluene and other materials are extracted from coal. Coke has fewer 
intrinsic hazardous properties and should therefore be exempted from registration.  The 
specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. They 
are used to produce energy and heat. They should be treated equally with the natural energy 
sources and be exempt from registration.

Predlog spremembe 55
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 
morajo odgovarjati podjetja, ki te snovi 
proizvajajo, uvažajo, dajejo v promet ali 
uporabljajo. Mala in srednje velika podjetja 
pomenijo taka podjetja, kakor so 
opredeljena v Priporočilu 2003/361/ES z 
dne 6 maja 2003.

Justification

In the interests of a correct application of the rules, a definition of small and medium-sized 
Enterprises needs to be included since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title I: 
General Issues.

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 8 a (novo)
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(8a) Iz veljavnega odškodninskega prava je 
razvidno, da mora katerikoli proizvajalec, 
uvoznik ali uporabnik na nižji stopnji, ki 
izvaja ali namerava izvajati dejavnosti s 
snovjo ali pripravkom ali izdelkom, ki 
vsebuje tako snov ali pripravek – vključno z 
njegovo proizvodnjo, uvozom ali uporabo –
in ki ve ali bi lahko ustrezno predvidel, da 
bodo njegove dejavnosti morda imele
škodljiv vpliv na zdravje ljudi ali na okolje,
prizadevati na vse načine, ki bi se lahko od 
njega upravičeno pričakovali, za prepre
čevanje, omejitev ali odpravo takih u
činkov.  

Justification

This amendment draws attention to the duty of care on the part of producers, importers and 
downstream users.



AD\580430SL.doc 29/27 PE 357.686v02-00

SL

POSTOPEK

Naslov Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, 
ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o 
ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive 
1999/45/ES in Uredbe (ES) {o obstojnih organskih onesnaževalih} 

Referenčni dokumenti KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD)
Pristojni odbor ENVI
Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju
JURI
16.9.2004

Okrepljeno sodelovanje ne
Pripravljavec(-ka) mnenja

Datum imenovanja
Kurt Lechner
7.10.2004

Obravnava v odboru 30.11.2004 23.5.2005
Datum sprejetja predlogov sprememb 15.9.2005
Izid končnega glasovanja za:

proti:
vzdržani:

14
8
0

Poslanci, prisotni pri končnem 
glasovanju

Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica 
Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, 
Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Aloyzas Sakalas, Andrzej Jan Szejna, Nicola Zingaretti, 
Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, 
Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

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


