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Osnutek poročila (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in 
omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi 
Direktive 1999/45/ES in Uredbe (ES) št. .../... o obstojnih organskih onesnaževalih}

Predlog Uredbe (KOM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 110
Pravna podlaga

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

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

Or. en

Obrazložitev

Uredba temelji na členu 95, ki zadeva notranji trg. Glavni cilj naslovov o dovoljenjih in 
omejevanju Uredbe je varstvo okolja; zato je ustrezna pravna podlaga zanje člen 175(1) 
Pogodbe.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 111
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
počutje potrošnikov in delavcev ter na 
njihove družbene in gospodarske interese, pa 
tudi na konkurenčnost kemične industrije.

(1) Prost pretok snovi kot takih, v pripravkih 
in izdelkih je bistven vidik notranjega trga in 
jasen ter trden sistem registracije, 
ocenjevanja kemikalij in izdajanja 
dovoljenj za kemikalije, ki temelji na 
izločitvi nevarnih snovi tako, da jih 
nadomestijo varnejše nadomestne snovi, 
lahko pomembno vplivata na zdravje in 
dobro počutje potrošnikov in delavcev ter na 
njihove družbene in gospodarske interese, pa 
tudi na konkurenčnost kemične industrije.

Or. en

Obrazložitev

Notranji trg kot tak ne bo izboljšal zdravja ljudi in okolja. Za to je potrebna močna politika, 
ki bo čim prej izločila najnevarnejše snovi in jih nadomestila z varnimi nadomestnimi snovmi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 112
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Kljub temu je glavni cilj nekaterih 
delov Uredbe zagotavljanje visoke ravni 
varstva okolja, člen 175(1) pa je pravna 
podlaga.

Or. en

Obrazložitev

Člen 175(1), ki zadeva varstvo okolja, je dodan kot pravna podlaga in ga je treba navesti tudi 
v uvodnih izjavah.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique 
Ries in Chris Davies

Predlog spremembe 113
Uvodna izjava 4

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

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

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je menil, da je „zaščita zdravja otrok pred boleznimi, povezanimi z 
okoljem, nujna naložba za zagotovitev ustreznega človeškega in gospodarskega razvoja“ 
(Paulsenovo poročilo o evropski strategiji za okolje in zdravje), in zahteval posebne omejitve 
za kemikalije za skupine prebivalstva z visoko stopnjo tveganja (Riesovo poročilo o akcijskem 
načrtu o evropskem okolju in zdravju). REACH je treba obravnavati kot posebno možnost za 
varstvo ne le delavcev, ampak tudi tistih oseb, ki so najbolj občutljive za izpostavljanje 
kemikalijam. (Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer)

23. februarja 2005 je Evropski parlament sprejel resolucijo o akcijskem načrtu o evropskem 
okolju in zdravju 2004−2010 (A6-0008/2005), v kateri „poziva Komisijo k zagotovitvi, da 
bodo vse opravljene ocene tveganja obravnavale posebno tveganja za zarodke, dojenčke in 
otroke, kjer je možna izpostavljenost teh zlasti občutljivih skupin“. (Frédérique Ries in Chris 
Davies)

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 114
Uvodna izjava 4

(4) Da se ohrani celovitost notranjega trga in 
zagotovi visoka raven varovanja zdravja 
ljudi, zlasti zdravja delavcev, in okolja, je 
treba zagotoviti, da so v Skupnosti 

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

proizvedene ali dane v promet v Skupnosti, 
v skladu z zakonodajo Skupnosti, četudi se 
izvozijo.

Or. en

Obrazložitev

REACH se mora uporabljati za vse snovi, ne glede na kraj njihove proizvodnje, da se 
zagotovijo varstvo zdravja ljudi, okolja, delavcev in tudi enaki konkurenčni pogoji za 
industrijo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Frédérique Ries in Chris Davies

Predlog spremembe 115
Uvodna izjava 5

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

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

in neposredno vpliva na delovanje 
notranjega trga na tem področju ter 
varovanje javnega zdravja in okolja na 
neprevidnostni način.

Or. en

Obrazložitev

Priznati je treba, da REACH zapolnjuje vrzeli v znanju, povezanem z varstvom javnega 
zdravja in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 116
Uvodna izjava 6a (novo)

(6a) Kemične snovi, proizvedene v tretjih 
državah in uvožene v Evropsko unijo, niso 
glavni predmet obstoječe zakonodaje 
Skupnosti o varstvu zdravja ter okolja in 
treba je sprejeti vsak možen ukrep za 
povečanje evropske proizvodnje in 
zagotovitev visoke ravni varovanja.

Or. it

Obrazložitev

Obstoječa pravila EU določajo za evropske proizvajalce kemičnih snovi veliko strožje 
parametre kot za proizvajalce zunaj Skupnosti. Treba je upoštevati nevarnost za zdravje in 
okolje zaradi različnih predpisov za evropske in neevropske proizvode. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 117
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Cilj novega sistema, ki bo vzpostavljen 
s to uredbo, je, da je obravnava najbolj 
nevarnih snovi prednostna naloga. 
Določanje prednosti mora temeljiti na 
pričakovani nevarnosti, ki jo pomeni snov 
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za zdravje ljudi in okolje, in stopnji ter 
trajanju izpostavljenosti. Pri vrednotenju 
nevarnosti in oceni tveganja je treba 
upoštevati tudi učinke snovi na razvoj 
zarodkov ter zdravje žensk in otrok.

Or. en

Obrazložitev

Povsem jasno mora biti, da je treba pri REACH najbolj nevarne snovi obravnavati 
prednostno zato, da se nadomestijo z varnejšimi nadomestnimi snovmi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 118
Uvodna izjava 8a (novo)

(8a) Obvladovanje tveganja snovi mora 
veljati na enaki stopnji za kemične snovi, 
proizvedene v Evropski uniji, in uvožene 
snovi, proizvedene v tretjih državah, da se 
preprečijo dajanje prednosti in povečanje 
neevropske proizvodnje ter nalaganje 
pretiranih bremen evropskim 
proizvajalcem.

Or. it

Obrazložitev

Obstaja nevarnost, da bo sistem REACH v obliki, ki jo je predlagala Komisija, spodbujal 
uvoz nekaterih izdelkov, snovi in pripravkov, za katere ne veljajo pravila, ki jih morajo 
izpolnjevati enakovredni proizvodi, proizvedeni v Evropski uniji. Zaradi manj izčrpnih 
nadzorov, ki se zahtevajo za uvožene proizvode, so ti cenejši, omogočena je uporaba velikega 
števila surovin in ni zagotovljeno jamstvo za varstvo zdravja in okolja.

Sedanja pravila EU določajo parametre, ki so bistveno strožji za evropske proizvajalce 
kemičnih snovi. Za uvoznike izdelkov v EU morajo veljati enaka pravila, kot veljajo za 
evropske proizvajalce.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 119
Uvodna izjava 10

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

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

Or. de

Obrazložitev

V zvezi s predlogom spremembe člena 38.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 120
Uvodna izjava 12

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

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

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da je izdaja dovoljenja le začasen vidik.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 121
Uvodna izjava 12

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

(12) Odločbe o izdaji dovoljenja 
predvidevajo, da Komisija izda dovoljenje 
za promet s snovmi, ki zbujajo zelo veliko 
skrb in njihovo uporabo, če ni na voljo 
ustreznih nadomestnih snovi ali tehnologij 
in se njihova uporaba lahko utemelji s 
socialno-ekonomskimi razlogi.

Or. en

Obrazložitev

Ta uvodna izjava mora zagovarjati cilj postopka za izdajo dovoljenja. Izdaja dovoljenja bo 
lahko visoko raven potrebnega varovanja zagotovila le, če bo nadomestila snovi, ki zbujajo 
zelo veliko skrb, z ustreznimi nadomestnimi snovmi ali tehnologijami, kjer je to mogoče. 
Ohranitev pojma „ustreznega nadzorovanja“ bo podprla nadaljnjo uporabo in sprostitev 
snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, v okolje, ne glede na socialno-ekonomsko potrebo, ki 
izhaja iz njihove uporabe, in ne glede na to, ali so na voljo varnejša nadomestila.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer in 

Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 122
Uvodna izjava 16

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

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

Obrazložitev

Sporočilo o potrebnih podatkih končnemu uporabniku in svetovanje, ki mu omogoči varno 
uporabo ter varno in učinkovito obvladovanje tveganja, sta bistvena.

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 41, 42a, 42 in 43.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 123
Uvodna izjava 16

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

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

Or. nl

Obrazložitev

V primeru snovi, ki zbujajo zelo veliko skrb, je treba oceniti tveganje, tudi če je količina 
manjša od 1 tone na leto. Te snovi lahko imajo tudi v majhnih količinah škodljive posledice za 
okolje in zdravje (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 124
Uvodna izjava 19

(19) Pri znanstvenih raziskavah in razvoju se 
ponavadi uporabljajo količine, ki ne 

(19) Pri znanstvenih raziskavah in razvoju se 
ponavadi uporabljajo količine, ki ne 
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presegajo ene tone na leto, zato takšnih 
raziskav in razvoja ni treba izvzeti, saj snovi 
v teh količinah v nobenem primeru ni treba 
registrirati. Za spodbujanje inovativnosti je 
treba v proizvode in postopke usmerjene 
raziskave in razvoj za določen čas izvzeti iz 
obveznega registriranja, če snov še ni 
namenjena, da se da v promet za nedoločeno 
število kupcev, ker njena uporaba v 
pripravkih ali izdelkih zahteva še dodatne 
raziskave in razvoj, ki jih opravi omejeno 
število znanih kupcev.

presegajo ene tone na leto, zato takšnih 
raziskav in razvoja v primeru snovi, ki 
zbujajo veliko skrb, skrb ali majhno skrb, ni 
treba izvzeti, ker te snovi v teh količinah v 
nobenem primeru ni treba registrirati. Snovi, 
ki zbujajo zelo veliko skrb, morajo biti 
vseeno izvzete, ker je te snovi treba 
registrirati. Za spodbujanje inovativnosti je 
treba v proizvode in postopke usmerjene 
raziskave in razvoj za določen čas izvzeti iz 
obveznega registriranja, če snov še ni 
namenjena, da se da v promet za nedoločeno 
število kupcev, ker njena uporaba v 
pripravkih ali izdelkih zahteva še dodatne 
raziskave in razvoj, ki jih opravi omejeno 
število znanih kupcev.

Or. nl

Obrazložitev

V primeru snovi, ki zbujajo zelo veliko skrb, je treba oceniti tveganje, tudi če je količina 
manjša od 1 tone na leto. Te snovi lahko imajo tudi v majhnih količinah škodljive posledice za 
okolje in zdravje. Ker te snovi spadajo pod REACH, je treba zahtevati izjeme v zvezi z 
znanstvenim raziskovanjem in znanstvenim razvojem, v katerih se uporabljajo (Bloklandov 
prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 125
Uvodna izjava 19 a (novo)

(19a) Vključitev snovi v postopke 
velikoserijske proizvodnje in sprememba 
tehničnih postopkov sta zapletena postopka. 
Tako je pridobljeno pomembno znanje v 
zvezi s snovmi, ki jih je treba upoštevati pri 
sestavi registracijske dokumentacije, na 
primer v zvezi z uporabo snovi. Zato se za 
več snovi lahko sestavi registracijska 
dokumentacija le ob upoštevanju teh 
informacij. Da se spodbuja inovacija, mora 
biti zato prehodno obdobje določeno glede 
na registracijo novih snovi.
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Or. de

Obrazložitev

V zvezi z uvedbo novega člena 19a.

Predlog spremembe, ki ga vloži Satu Hassi

Predlog spremembe 126
Uvodna izjava 20

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

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

Or. en

Obrazložitev

Izdelki so osnovni vir izpostavljenosti kemikalijam. Za uporabo nevarnih snovi v izdelkih 
veljajo zahteve po registraciji.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 127
Uvodna izjava 20

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

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

Obrazložitev

Izdelki so osnovni vir izpostavljenosti kemikalijam. Za uporabo snovi v izdelkih veljajo 
zahteve po registraciji.

Povezano s predlogi sprememb členov 5 in 6 istih članov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 128
Uvodna izjava 20

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predvidena ali nepredvidena sprostitev ne more biti nadzorovana pred registracijo, ampak le 
po njej. Razen izpostavljanja velikim odmerkom je prav tako treba opazovati sorazmerno 
nizko izpostavljenost v daljšem časovnem obdobju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 129
Uvodna izjava 24

(24) Zahteve za pridobivanje informacij o 
snoveh je treba stopnjevati v skladu s 
proizvedeno ali uvoženo količino snovi, ker 
se na podlagi teh količin lahko določi, 
kakšna je verjetnost, da bodo tem snovem 

(24) Zahteve za pridobivanje informacij o 
snoveh je treba stopnjevati v skladu s 
proizvedeno ali uvoženo količino snovi in
stopnjo zaskrbljenosti, ker se na podlagi 
podatkov o uporabi in nevarnosti teh 
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izpostavljeni ljudje ali okolje; informacije pa 
je treba podrobno opisati.

količin lahko določi, kakšna je verjetnost, da 
bodo tem snovem izpostavljeni ljudje ali 
okolje, in nevarnost v zvezi s to 
izpostavljenostjo; informacije pa je treba 
podrobno opisati. 

Or. nl

Obrazložitev

Količina je eden od vidikov, ki prikazuje verjetnost izpostavljenosti ljudi in okolja določeni 
snovi. Boljšo sliko te izpostavljenosti je mogoče pridobiti z združevanjem stopnje 
zaskrbljenosti s količino. Na podlagi podatkov o uporabi in nevarnosti se verjetnost 
izpostavljenosti ljudi in okolja lahko učinkoviteje oceni. Če se uporablja stopnja 
zaskrbljenosti, se lahko snovi z večjim tveganjem najprej obravnavajo (Bloklandov prednostni 
paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Christofer Fjellner

Predlog spremembe 130
Uvodna izjava 24

Zahteve za pridobivanje informacij o snoveh 
je treba stopnjevati v skladu s proizvedeno 
ali uvoženo količino snovi, ker se na podlagi 
teh količin lahko določi, kakšna je 
verjetnost, da bodo tem snovem 
izpostavljeni ljudje ali okolje; informacije pa 
je treba podrobno opisati.
.

Zahteve za pridobivanje informacij o snoveh 
je treba stopnjevati v skladu s proizvedeno 
ali uvoženo količino snovi, ker se na podlagi 
teh količin lahko določi, kakšna je 
verjetnost, da bodo tem snovem 
izpostavljeni ljudje ali okolje; informacije pa 
je treba podrobno opisati.

Če obstaja tveganje na podlagi praktične 
uporabe zadevne snovi, jih je treba 
upoštevati.

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je upoštevati izkušnje, dejansko pridobljene v stoletjih, ko so se nekatere 
kemikalije uporabljale.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 131
Uvodna izjava 24 a (novo)

(24a) Zaželena je zahteva po obvestilu za 
snovi z zelo nizko tonažo, da vemo, katere 
snovi se dejansko proizvajajo in kaj vemo o 
njih.

Or. en

Obrazložitev

Preprosto zahtevo po prijavi snovi med 10 kg in 1 tono na leto je treba dodati v REACH, da 
končno vemo skupno količino obstoječih snovi, ki se dejansko proizvajajo, ter vse podatke o 
njih, ki so na voljo. Na podlagi REACH v njegovi sedanji obliki bi vedeli le za približno 
30.000 snovi, ki so proizvedene v količini nad 1 tono.

Vseeno pa EINECS ugotavlja več kot 100.000 obstoječih snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 132
Uvodna izjava 26 a (novo)

(26a) Glede na posebne okoliščine malih in 
srednje velikih podjetij (MSP) morajo 
države članice sprejeti ukrepe za 
zagotavljanje posebne – in če je potrebno 
finančne – podpore takšnim podjetjem za 
opravljanje preskusov, nujnih za zbiranje 
podatkov, ki jih zahteva ta uredba.

Or. it

Obrazložitev

Predvidena mora biti možnost držav članic, ki MSP zagotavljajo posebno pomoč, vključno s 
finančno podporo, če je potrebno.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer 

Predlog spremembe 133
Uvodna izjava 31

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

(31) Da se zagotovi usklajen in enostaven 
sistem, je treba vse registracije predložiti 
Agenciji. Za zagotovitev skladnosti, 
popolnosti in kakovosti vlog je pred 
predložitvijo Agenciji treba opraviti 
neodvisno revizijo. Agencija mora prevzeti 
odgovornost za vsako zavrnitev registracij.

Or. en

Obrazložitev

Zdaj ni nobenega obveznega vrednotenja kakovosti in vsebine registracijske dokumentacije, 
ker Agencija preverja samo popolnost (člen 18(2)). Glede na to, da so pristojni organi držav 
članic z najnovejšim ocenjevanjem ugotovili, da je samo 31 % seznamov podatkov o varnosti 
povsem točnih, je ključna izvedba neodvisne revizije pred predložitvijo za olajšanje dela 
Agencije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 134
Uvodna izjava 33 a (novo)

(33a) Delitev in/ali skupna predložitev 
informacij o preskusih na vretenčarjih in 
drugih informacij, ki lahko preprečijo 
preskuse na živalih, morata biti obvezni za 
zagotavljanje, da se podvajanje preskusov 
na živalih ne izvede.

Or. en

Obrazložitev

Obvezna je izmenjava podatkov o preskusih na živalih in drugih podatkov, ki lahko preprečijo 
preskuse na živalih, da se izpolnjujejo zahteve po informacijah v okviru te uredbe za 
zagotavljanje, da se podvojitev preskusov ne izvede. To zagotavlja usklajenost s členom 24(5), 
drugim pododstavkom (za snovi, ki niso v postopnem uvajanju) in izjavo, da bo „izmenjava 
podatkov obvezna“ v zvezi s preskusi na živalih na strani 10 obrazložitvenega memoranduma.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 135
Uvodna izjava 34 a (novo)

(34a) Da se spodbujajo preskusi, ki ne 
vključujejo živali, morajo Komisija, države 
članice in industrija dodeliti več sredstev za 
razvoj, potrjevanje in sprejetje preskusov 
brez postopkov na živalih. Del pristojbin, ki 
se plačajo Agenciji, mora biti dodeljen za ta 
namen.

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum navaja „spodbujanje preskusov, ki ne vključujejo živali“ kot cilj 
tega predloga, vendar besedilo ne vključuje nobenih ukrepov za dosego cilja. Posebno ni 
nikakršnih sklicevanj na povečanje financiranja projektov za nadomestitev preskusov na 
živalih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 136
Uvodna izjava 34 a (novo)

(34a) V skladu s ciljem spodbujanja 
preskusih metod, ki ne vključujejo živali, 
morajo Komisija, države članice in 
industrija povečati sredstva in 
prizadevanja, namenjena pospeševanju 
razvoja in potrjevanja takšnih nadomestnih 
preskusnih metod.

Or. de

Obrazložitev

Cilj te uredbe za spodbujanje preskusnih metod, ki ne vključujejo živali, se mora kazati v 
besedilu te uredbe, zlasti zaradi sedanjega pomanjkanja virov in prizadevanj na tem področju 
ter počasnega napredka v razvoju in odobravanju nadomestnih metod.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 137
Uvodna izjava 37 a (novo)

(37a) Da se okrepi konkurenčnost 
industrije Skupnosti in zagotovi, da se ta 
uredba čim bolj učinkovito uporablja, je 
primerno zagotoviti izmenjavo podatkov 
med registracijskimi zavezanci na podlagi 
pravičnega nadomestila.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 138
Uvodna izjava 39 a (novo)

(39a) Če potencialni registracijski 
zavezanec/zavezanci in/ali 
udeleženec/udeleženci SIEF ne 
poravna/poravnajo svojega deleža stroškov 
študije, ki vključuje preskuse na 
vretenčarjih, ali druge študije, ki lahko 
prepreči preskuse na živalih, ne morejo 
registrirati svoje snovi.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost z obveznostjo izmenjave podatkov iz preskusov na živalih in prepreči 
podvajanje preskušanja, (a) potencialni registracijski zavezanec/zavezanci in/ali 
udeleženec/udeleženci SIEF morajo poravnati svoj delež stroškov in posledično ne smejo 
izvajati podvajanje preskusov na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 139
Uvodna izjava 40 a (novo)

(40a) Če lastniku študije, ki vključuje 
preskuse na vretenčarjih, ali druge študije, 
ki lahko prepreči preskuse na živalih, ne 
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uspe dati študije na razpolago Agenciji 
in/ali drugim možnim registracijskim 
zavezancem, ne more registrirati svoje 
snovi.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost z obveznostjo izmenjave podatkov iz preskusov na živalih in prepreči 
podvajanje preskušanja, lastnik študije, ki vključuje preskuse na vretenčarjih, le-te ne more 
zadržati pred drugim/drugimi udeležencem(i) SIELF, da bi pridobil konkurenčno prednost.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 140
Uvodna izjava 40 a (novo)

(40a) Če morebitni registracijski zavezanci 
ne dajo podatkov o preskusih na 
vretenčarjih ali drugih podatkov na voljo 
Agenciji in/ali drugim morebitnim 
registracijskim zavezancem, ki lahko 
preprečijo preskuse na živalih, 
izvajalec/izvajalci študije izgubi/izgubijo
pravico do registracije zadevnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Obvezna izmenjava podatkov o preskusu na vretenčarjih mora biti povezana s kaznimi. V 
primeru zavrnitve podvajanja izvajanj preskusov na živalih, registracijski zavezanci in/ali 
možni registracijski zavezanci, ki odklanjajo izmenjavo študije, ki lahko prepreči preskuse na 
živalih, z Agencijo in/ali drugimi registracijskimi zavezanci, ne smejo biti pooblaščeni za 
registracijo zadevne snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer in 

Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 141
Uvodna izjava 41

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 16, 42 in 43.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 142
Uvodna izjava 41

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

(41) Sestavni del odgovornosti za 
obvladovanje tveganja v zvezi s snovmi je 
sporočanje informacij o teh snoveh drugim, 
ki jih to poklicno zadeva, in tistim, ki jih ne, 
na najustreznejši možen način; tudi ti 
strokovnjaki morajo nujno izpolnjevati svoje 
odgovornosti v zvezi z uporabo snovi in 
pripravkov ter obvladovanjem ali odpravo 
tveganja.

Or. fr

Obrazložitev

Ustrezen in skladen komunikacijski sistem, ki temelji na tveganju in nevarnostih, bo 
potrošnikom zagotovil potrebne podatke in nasvete, da bodo lahko varno in učinkovito 
obvladovali tveganje pri uporabi snovi ali pripravka.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Chris Davies in Jonas Sjöstedt 

Predlog spremembe 143
Uvodna izjava 41 a (novo)
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(41a) Razvoj ustreznega in skladnega 
komunikacijskega sistema bo potrošnikom 
zagotovil informacije in nasvete, ki so 
potrebni za zagotovitev varnega in 
učinkovitega nadzorovanja tveganja pri 
uporabi kemičnih snovi, pripravkov ali 
proizvodov, ki so pridobljeni iz njih. Prav
tako mora obstajati možnost dostopa do 
dodatnih podatkov prek spletnih strani, da 
se zagotovijo pravice potrošnikov, da so 
obveščeni o proizvodih, ki jih uporabljajo.

Or. en

Obrazložitev

Nekoliko popravljeno oblikovanje predloga spremembe 9 osnutka poročila.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer in Erna Hennicot-

Schoepges

Predlog spremembe 144
Uvodna izjava 41 a (novo)

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

Or. en

Obrazložitev

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

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 69 in 70 ter člena 73(2)(i) a.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer in Erna Hennicot-

Schoepges

Predlog spremembe 145
Uvodna izjava 42

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer in Erna Hennicot-

Schoepges

Predlog spremembe 146
Uvodna izjava 43
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(43) Da se vzpostavi veriga odgovornosti, 
morajo biti uporabniki na nižji stopnji 
odgovorni za oceno tveganja, ki izhaja iz 
njihove uporabe snovi, če te uporabe niso 
vključene v varnostni list, ki ga prejmejo od 
dobaviteljev, razen če zadevni uporabnik na 
nižji stopnji ne sprejme strožjih varnostnih 
ukrepov od ukrepov, ki jih priporoči njegov 
dobavitelj, ali če od svojega dobavitelja ni 
zahteval, da oceni to tveganje ali da zagotovi 
informacije o tem tveganju; zaradi tega 
morajo uporabniki na nižji stopnji 
obvladovati tveganje, ki izhaja iz njihove 
uporabe snovi.

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vložita John Bowis in Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 147
Uvodna izjava 44

(44) Podrobno je treba predpisati tudi
zahteve za ocene kemijske varnosti, ki jih 
izvedejo uporabniki na nižji stopnji, da ti 
lahko izpolnijo svoje obveznosti.

(44) Podrobno je treba predpisati tudi 
zahteve za ocene kemijske varnosti, ki jih 
izvedejo uporabniki na nižji stopnji, da ti 
lahko izpolnijo svoje obveznosti. 
Uporabniki na nižji stopnji sporočijo 
tveganje, kot je poudarjeno v oceni 
kemijske varnosti, na najučinkovitejši in 
najustreznejši možni način za uporabnika 
snovi ali pripravka v nekem trenutku v 
dobavni verigi/življenjskem ciklu ter 
zagotovijo svetovanje potrošniku za varno 
uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da se tveganje sporoči na najustreznejši način (označevanje, spletne strani, 
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varnostni list itd.) ob najustreznejšem času, npr. v času proizvodnje, distribucije, uporabe ali 
odstranjevanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 148
Uvodna izjava 47

(47) Če bi se za informacije samodejno 
uporabljale višje zahteve, bi bilo treba pri 
preskusih za njihovo izpolnitev uporabiti 
večje število živali. Takšni preskusi lahko 
pomenijo za podjetja precejšnje stroške. 
Zaradi tega je treba zagotoviti, da se 
pridobivanje takšnih informacij prilagodi 
dejanskim potrebam po informacijah; zato 
morajo države članice v okviru vrednotenja 
pripraviti odločitve, Agencija pa se mora 
odločiti glede programov preskušanja, ki jih 
za takšne snovi predlagajo proizvajalci in 
uvozniki. Za oceno predlogov glede 
preskušanja snovi mora biti odgovorna 
država članica, v kateri poteka proizvodnja 
ali ima uvoznik svoj sedež.

(47) Če bi se za informacije samodejno 
uporabljale zahteve iz Prilog V do VIII, bi 
bilo treba pri preskusih za njihovo izpolnitev 
uporabiti večje število živali. Takšni 
preskusi lahko pomenijo za podjetja 
precejšnje stroške. Zaradi tega je treba 
zagotoviti, da se pridobivanje takšnih 
informacij prilagodi dejanskim potrebam po 
informacijah; zato morajo države članice v 
okviru vrednotenja pripraviti odločitve, 
Agencija pa se mora odločiti glede 
programov preskušanja, ki jih predlagajo 
proizvajalci in uvozniki. Za oceno predlogov 
glede preskušanja snovi mora biti odgovorna 
država članica, v kateri poteka proizvodnja 
ali ima uvoznik svoj sedež.

Or. en

Obrazložitev

Da se preprečijo preskusi na živalih in prihranijo stroški industrije in ker morajo biti podatki 
o preskusih na živalih zagotovljeni, le če je to potrebno za oceno varnosti snovi, je treba 
oceniti predloge preskusov, ki zajemajo preskuse na vretenčarjih, za izpolnitev zahtev po 
podatkih iz Prilog V do VIII v zvezi z vsemi snovmi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 149
Uvodna izjava 47 a (novo)

(47a) Da se preprečijo preskusi na živalih, 
je treba za obdobje 90 dni omogočiti 
dajanje pripomb interesnih skupin na 
kakršne koli predloge preskusov, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih, za 
zagotovitev podatkov, ki so zahtevani v 
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skladu s to uredbo. Pristojni organ mora 
pri pregledu predloga preskusa in 
oblikovanju odločitve upoštevati takšne 
pripombe.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje iz ameriškega programa za kemikalije, ki se proizvajajo v velikih količinah, so 
pokazale, da tak postopek pomembno prispeva k preprečevanju preskusov na živalih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 150
Uvodna izjava 47 a (novo)

(47a) Za preprečitev preskusov na živalih in 
prihranek stroškov morajo imeti interesne 
skupine 90-dnevno obdobje, v katerem 
lahko predložijo pripombe o preskusih, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih. 
Pripombe, prejete v tem obdobju, morajo 
pristojni organi upoštevati.

Or. en

Obrazložitev

Ameriški program za kemikalije, ki se proizvajajo v velikih količinah (HPV), je dokazal, kako 
lahko ima rok za dajanje pripomb interesnih skupin pozitiven učinek na preprečevanje 
preskusov na živalih in prihranek stroškov.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Lucas, Carl Schlyter in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 151
Uvodna izjava 47 b (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 preskusov, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih.
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 152
Uvodna izjava 47 b (novo)

(47b) Za preprečitev preskusov na živalih se 
mora pristojni organ posvetovati z 
Evropskim centrom za validacijo 
alternativnih metod (ECVAM) pri 
oblikovanju svoje odločitve o predlogu 
preskusa, ki vključuje preskuse na 
vretenčarjih, predloženega s strani 
registracijskega zavezanca oziroma 
registracijskih zavezancev.

Or. en

Obrazložitev

Glede na stalen razvoj na področju nadomestnih preskusnih metod se morajo pristojni organi 
posvetovati s strokovnjaki z najnovejšim znanjem, izkušnjami in podatki o nadomestnih 
preskusih.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 153
Uvodna izjava 49

(49)Agencijo je treba tudi pooblastiti, da 
zahteva na podlagi ovrednotenj, ki jih 
izvedejo pristojni organi držav članic, od 
proizvajalcev, uvoznikov ali uporabnikov na 
nižji stopnji dodatne informacije o snoveh, 
za katere sumi, da pomenijo nevarnost za 
zdravje ljudi ali okolje, vključno z 
utemeljitvijo, zakaj so na notranjem trgu v 
velikih količinah. Od držav članic je treba 

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

vire. Če je nevarnost, ki izhaja iz uporabe 
izoliranih vmesnih proizvodov na mestu, 
enakovredna nevarnosti, ki izhaja iz uporabe 
snovi, za katere je treba pridobiti dovoljenje, 
je treba tudi državam članicam omogočiti, 
da lahko zahtevajo dodatne informacije, 
kadar je to upravičeno.

Or. de

Obrazložitev

V zvezi s predlogom spremembe člena 38.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies in Carl 
Schlyter

Predlog spremembe 154
Uvodna izjava 50

(50) Skupni dogovor organov držav članic o
osnutkih odločitev zagotavlja podlago 
učinkovitega sistema, ki upošteva načelo 
subsidiarnosti, hkrati pa ohranja notranji trg. 
Če se ena ali več držav članic ali Agencija z 
osnutkom odločitve ne strinjajo, je treba 
zanjo uporabiti centralizirani postopek. 
Odločitve, ki izhajajo iz uporabe teh 
postopkov, mora sprejeti Agencija.

(50) Dogovor z Odborom držav članic 
Agencije o osnutku odločitve zagotavlja 
podlago učinkovitega sistema, ki upošteva 
načelo subsidiarnosti, hkrati pa ohranja 
notranji trg. Če se ena ali več držav članic ali 
Agencija z osnutkom odločitve ne strinjajo, 
je treba zanjo uporabiti centralizirani 
postopek. Odločitve, ki izhajajo iz uporabe 
teh postopkov, mora sprejeti Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Popravljeno oblikovanje predloga spremembe 11 osnutka poročila.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 155
Uvodna izjava 52

(52) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, je 

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

treba snovi, katerih lastnosti zbujajo zelo 
veliko skrb, nadomestiti s snovmi, ki niso 
tvegane za zdravje ljudi in okolje.
Nasprotno se snovi, katerih lastnosti zbujajo 
zelo veliko skrb, lahko dovolijo le za 
omejeno časovno obdobje, ki ne presega 3 
let, če podjetja dokažejo, da koristi, ki jih 
ima družba zaradi uporabe snovi, prevladajo 
nad nevarnostjo, povezano z njihovo 
uporabo, ter da ni na voljo ustreznih 
nadomestnih snovi ali tehnologij. Organ za 
izdajo dovoljenja nato na podlagi vlog, ki jih 
predložijo podjetja, preveri, ali so te zahteve 
izpolnjene med celotnim postopkom izdaje 
dovoljenja. Ker je treba z izdajanjem 
dovoljenj zagotoviti visoko raven varstva na 
celotnem notranjem trgu, je ustrezno, da 
prevzame vlogo organa za izdajo dovoljenj 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Da se spodbuja zamenjava, morajo biti pravila jasna za podjetja in uporabnike.

Predlog spremembe, ki ga vložita Frédérique Ries in Chris Davies

Predlog spremembe 156
Uvodna izjava 52

(52) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi in varstva okolja, je 
treba snovi, katerih lastnosti zbujajo zelo 
veliko skrb, obravnavati previdno, kar 
pomeni, da morajo podjetja, ki jih 
uporabljajo, organom, ki izdajajo 
dovoljenja, dokazati, da je nevarnost 
ustrezno nadzorovana. Nasprotno se 
uporabe še vedno lahko dovolijo, če 
podjetja dokažejo, da koristi, ki jih ima 
družba zaradi uporabe snovi, prevladajo nad 
nevarnostjo, povezano z njihovo uporabo, 
ter da ni na voljo ustreznih nadomestnih 
snovi ali tehnologij. Organ za izdajo 

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

dovoljenj zagotoviti visoko raven varstva na 
celotnem notranjem trgu, je ustrezno, da 
prevzame vlogo organa za izdajo dovoljenj 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Posebno pozornost je pri dovoljenju treba nameniti občutljivim skupinam prebivalstva. Razen 
tega bo postopek za izdajo dovoljenja visoko stopnjo potrebne zaščite zagotovil le, če 
nadomesti snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, z varnejšimi nadomestnimi snovmi ali 
tehnologijami, kjer je to mogoče.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 157
Uvodna izjava 52

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

(52) Da se zagotovi dovolj visoka raven 
varovanja zdravja ljudi, še zlasti občutljivih 
skupin prebivalstva, in varstva okolja, je 
treba snovi, katerih lastnosti zbujajo zelo 
veliko skrb, dovoliti le če podjetja dokažejo, 
da koristi, ki jih ima družba zaradi uporabe 
snovi, znatno prevladajo nad nevarnostjo, 
povezano z njihovo uporabo, ter da ni na 
voljo ustreznih nadomestnih snovi ali 
tehnologij. Organ za izdajo dovoljenja nato 
na podlagi vlog, ki jih predložijo podjetja, 
preveri, ali so te zahteve izpolnjene med 
celotnim postopkom izdaje dovoljenja. Ker 
je treba z izdajanjem dovoljenj zagotoviti 
visoko raven varstva na celotnem notranjem 
trgu, je ustrezno, da prevzame vlogo organa 
za izdajo dovoljenj Komisija.
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Or. en

Obrazložitev

Posebno pozornost je pri dovoljenju treba nameniti občutljivim skupinam prebivalstva. 

Zahteva za odobritev bo visoko stopnjo potrebne zaščite zagotovila le, če nadomesti snovi, ki 
vzbujajo zelo veliko skrb, z varnejšimi nadomestnimi snovmi ali tehnologijami, kjer je to 
mogoče. To je v skladu s podobno zakonodajo Skupnosti (npr. biocidi, nevarne snovi v 
električni in elektronski opremi, zakonodaja s področja zdravja delavcev). Za ohranjanje 
nadomestnega cilja „ustreznega obvladovanja“ tveganja je treba določiti nadaljnjo uporabo 
in odobritev snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, ne glede na to, ali obstajajo varnejša 
nadomestila.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 158
Uvodna izjava 52

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

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

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je prej menil, da je „zaščita zdravja otrok pred boleznimi, povezanimi z 
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okoljem, nujna naložba za zagotovitev ustreznega človeškega in gospodarskega razvoja“ 
(poročilo Marit Paulsen o evropski strategiji za okolje in zdravje A5-0193/2004).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 159
Uvodna izjava 53 a (novo)

(53a) Bistven pogoj za odobritev nevarnih 
snovi je, da ne obstajajo nobena varnejša 
nadomestila. Odobritev mora biti časovno 
omejena in bo delovala kot spodbuda za 
razvoj varnejših nadomestil in 
inovativnosti.

Or. en

Obrazložitev

REACH mora z razvojem varnejših nadomestil spodbuditi nadaljnjo okoljsko inovativnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 160
Uvodna izjava 61 a (novo)

(61a) Ta uredba mora prispevati k 
preprečevanju poklicnih bolezni, povezanih 
z izpostavljenostjo kemikalijam in njihovo
uporabo. Evropska unija mora vlagati v 
metode razstrupljanja za zdravljenje 
poklicnih bolezni, povezanih s 
kemikalijami.

Or. en

Obrazložitev

REACH bo moral omogočiti boljše varovanje delavcev.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer in 

Erna Hennicot-Schoepges 

Predlog spremembe 161
Uvodna izjava 69

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 162
Uvodna izjava 69

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

(69) Agencija ima osrednjo vlogo pri 
zagotavljanju zaupanja vseh zainteresiranih 
strani in javnosti v zakonodajo o kemikalijah 
in postopke odločanja v zvezi z njimi ter v 
znanstveno podlago, na kateri temeljijo, tako 
da javnost in vse zadevne stranke zaupajo v 
varnost snovi ter pripravkov, ki jih 
uporabljajo. Osrednjo vlogo mora imeti 
tudi pri usklajevanju obveščanja o REACH 
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znanstvene, tehnične in regulativne 
zmogljivosti, zagotoviti pa je treba tudi 
preglednost in učinkovitost njenega dela.

in njegovem izvajanju. Zaradi tega je zelo 
pomembno, da institucije Skupnosti, države 
članice, splošna javnost in zainteresirane 
strani Agenciji zaupajo. Zato ji je treba 
zagotoviti neodvisnost ter velike znanstvene, 
tehnične in regulativne zmogljivosti, 
zagotoviti pa je treba tudi zanesljive 
komunikacijske spretnosti, preglednost in 
učinkovitost njenega dela.

Or. fr

Obrazložitev

Ustrezen in skladen komunikacijski sistem, ki se osredotoča na objektivnost in znanstveni 
pomen zagotovljenih podatkov, bo potrošnikom zagotovil podatke in nasvete, ki jih 
potrebujejo za popolnoma varno in učinkovito obvladovanje tveganja v zvezi s snovjo ali 
pripravkom.

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 41.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frédérique Ries

Predlog spremembe 163
Uvodna izjava 70

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

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

Pri tem je treba v okviru Agencije 
ustanoviti center odličnosti za obveščanje o 
tveganjih in nevarnostih, povezanih z 
nekaterimi snovmi in pripravki.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se v okviru Agencije ustanovi center odličnosti za obveščanje o tveganjih in 
nevarnostih, povezanih s snovmi ali pripravki.
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Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 41 in 69. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, Renate Sommer in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 164
Uvodna izjava 70

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

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

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb uvodnih izjav 41a in 69 ter člena 73(2)(i)(a).

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 165
Uvodna izjava 73

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

(73) Upravni odbor mora imeti potrebna 
pooblastila za določitev proračuna, pregled 
njegovega izvrševanja, določitev ustroja in 
zneska pristojbin, oblikovanje notranjih 
poslovnikov, sprejetje finančnih predpisov 
in imenovanje izvršnega direktorja. V skladu 
s ciljem za spodbujanje preskusov, ki ne 
vključujejo žival, mora biti del pristojbine 
namenjen razvoju preskusnih metod, ki ne 
vključujejo živali.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego cilja te uredbe za spodbujanje preskusov, ki ne vključujejo živali, je nujno, da se 
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omogoči več sredstev za razvoj preskusnih metod, ki ne vključujejo živali, in se lahko 
uporabijo tako, da se izpolnijo zahteve o obveščanju o tej uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Thomas Ulmer in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 166
Uvodna izjava 73

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

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

Or. de

Obrazložitev

Za spodbujanje preskusnih metod, ki ne vključujejo živali, je treba v okviru sedmega 
okvirnega programa za raziskave zagotoviti ustrezna sredstva za razvoj nadomestnih metod, 
ki so lahko koristne za izpolnjevanje zahteve o obveščanju, določene v tej uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 167
Uvodna izjava 77 a (novo)

(77a) Da se spodbudijo preskus, ki ne 
vključujejo živali, mora imeti Agencija 
pooblastila za razvoj in izvajanje razvojne 
politike, potrjevanje in sprejetje preskusnih 
metod, ki ne vključujejo živali, in za 
zagotovitev uporabe v postopni preudarni 
oceni tveganja za izpolnitev zahtev te 
uredbe. Zato mora Agencija vključiti Odbor 
za nadomestne preskusne metode, 
sestavljen iz strokovnjakov iz Evropskega 
centra za validacijo alternativnih metod 
(ECVAM), organizacij za dobro počutje 
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živali in drugih zainteresiranih strani, za 
zagotovitev čim širšega ustreznega 
znanstvenega in tehničnega znanja, ki je na 
voljo v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Cilj te uredbe, spodbujanje preskusov, ki ne vključujejo živali, je treba vključiti v pooblastila 
in delo Agencije, da se zagotovi njeno učinkovito izvajanje. Zato je treba v Agenciji ustanoviti 
odbor primernih strokovnjakov za izvajanje nalog, povezanih z razvojem nadomestnih 
preskusnih metod in njihovim izvajanjem.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 168
Uvodna izjava 89

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

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

Or. en

Obrazložitev

Omejevanje usklajene razvrstitve na snovi CMR in povzročitelje preobčutljivosti dihal je 
preveliko. Obstaja mnogo več izredno pomembnih vplivov na zdravje ljudi in okolje. 
Razvrstitev je dejansko zelo sporna, in sicer tako zelo, da je ne sme več določati le industrija. 
Usklajena razvrstitev omogoča reševanje sporov brez vključitve sodišč, in zato prihrani vire.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Frédérique Ries in Chris Davies

Predlog spremembe 169
Uvodna izjava 89

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

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

Or. en

Obrazložitev

Veliko učinkov na zdravje do sedaj še ni bilo v celoti ugotovljenih ali nimajo znanstvenih 
protokolov za preskuse nestandardnih učinkov, na primer veliko motenj v razvoju živcev. 
Vedno mora obstajati možnost za dodajanje snovi, če se zdi, da ogroža zdravje ljudi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 170
Uvodna izjava 90 a (novo)

(90a) REACH mora državljane, delavce in 
potrošnike prepričati, da je vsak proizvod, 
dan v promet v Skupnosti, varen in da ni 
nevarnosti izpostavljanja kemikalijam v 
količinah ali mešanicah, ki so nevarne za 
njihovo zdravje ali okolje.

Or. en

Obrazložitev

Proizvodi v prodaji morajo biti varni za potrošnike. To mora zagotavljati REACH.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Frederika Brepoels in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 171
Uvodna izjava 91

(91) Državljani Skupnosti morajo imeti 
dostop do informacij o kemikalijah, ki so jim 
lahko izpostavljeni, zaradi česar lahko 
sprejemajo ozaveščene odločitve v zvezi z 
njihovo uporabo. To se pregledno lahko 
doseže tako, da se omogoči prost in 
enostaven dostop do osnovnih, nezaupnih 
podatkov, shranjenih v zbirki podatkov 
Agencije, ki vsebujejo kratek opis nevarnih 
lastnosti, zahtev za označevanje in ustrezne 
zakonodaje Skupnosti, vključno z 
dovoljenimi uporabami in ukrepi za 
obvladovanje tveganja.

(91) Državljani Skupnosti morajo imeti 
dostop do informacij o kemikalijah, ki so jim 
lahko izpostavljeni, zaradi česar lahko 
sprejemajo ozaveščene odločitve v zvezi z 
njihovo uporabo. To se pregledno lahko 
doseže tako, da se omogoči, v njihovem 
jeziku (pod pogojem, da je to uradni jezik 
EU), prost in enostaven dostop do osnovnih, 
nezaupnih podatkov, shranjenih v zbirki 
podatkov Agencije, ki vsebujejo kratek opis 
nevarnih lastnosti, zahtev za označevanje in 
ustrezne zakonodaje Skupnosti, vključno z 
dovoljenimi uporabami in ukrepi za 
obvladovanje tveganja.

Or. nl

Obrazložitev

Med cilje REACH spada tudi varovanje zdravja ljudi in okolja. Izredno pomembno je, da 
lahko člani javnosti pridobijo informacije o kemikalijah v jeziku, ki ga razumejo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 172
Uvodna izjava 91

(91) Državljani Skupnosti morajo imeti 
dostop do informacij o kemikalijah, ki so jim 
lahko izpostavljeni, zaradi česar lahko 
sprejemajo ozaveščene odločitve v zvezi z 
njihovo uporabo. To se pregledno lahko 
doseže tako, da se omogoči prost in 
enostaven dostop do osnovnih, nezaupnih 
podatkov, shranjenih v zbirki podatkov 
Agencije, ki vsebujejo kratek opis nevarnih 
lastnosti, zahtev za označevanje in ustrezne 

(91) Državljani Skupnosti morajo imeti 
dostop do informacij o kemikalijah, ki so jim 
lahko izpostavljeni, zaradi česar lahko 
sprejemajo ozaveščene odločitve v zvezi z 
njihovo uporabo. To se pregledno lahko 
doseže tako, da se omogoči prost in 
enostaven dostop do osnovnih, nezaupnih 
podatkov, shranjenih v zbirki podatkov 
Agencije, ki vsebujejo kratek opis nevarnih 
lastnosti, zahtev za označevanje in ustrezne 
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zakonodaje Skupnosti, vključno z 
dovoljenimi uporabami in ukrepi za 
obvladovanje tveganja.

zakonodaje Skupnosti, vključno z 
dovoljenimi uporabami in ukrepi za 
obvladovanje tveganja. Agencija in države 
članice morajo omogočiti dostop do 
informacij v skladu z Direktivo 2003/4/ES 
in Uredbo (ES) 1049/2001 o dostopu 
javnosti do okoljskih informacij ter 
Konvencijo ZN/ECE o dostopu do 
informacij, sodelovanju javnosti pri 
odločanju in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah („Konvencija iz 
Århusa“), pri kateri je Evropska skupnost 
podpisnica.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vložita Guido Sacconi in Chris Davies

Predlog spremembe 173
Uvodna izjava 100 a (novo)

(100a) Odpadki, kot so določeni v Direktivi 
75/442/EGS in v spremembah k njej, niso 
snov, pripravek ali izdelek v smislu člena 3 
te uredbe.

Or. xm

Obrazložitev

Pojasni, da odpadki ne spadajo v področje uporabe Uredbe REACH. (Guido Sacconi)

Odpadki so po obrazložitvi izključeni iz REACH, ker niso niti snov niti pripravek. (Chris 
Davies)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman in Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 174
Uvodna izjava 104 a (novo)

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

Or. en

Obrazložitev

Vključevanje odpadkov ali sekundarnih surovin v področje uporabe REACH bi uvedlo 
nesorazmerne zahteve za recikliranje ali predelavo brez dodatnih koristi za zdravje ljudi ali 
okolje. Razen tega je treba odpadke in material, ki se uporablja za sekundarne surovine, 
izključiti iz REACH, ker jih ustrezno ureja zakonodaja ES o odpadkih in bi bilo to v nasprotju 
z okoljskimi cilji te zakonodaje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 175
Naslov I, poglavje 1, člen 1, odstavek 1

(1) Ta uredba vsebuje določbe o snoveh v 
smislu člena 3(1). Te določbe se uporabljajo 
za proizvodnjo, uvoz, dajanje v promet ali 
uporabo takšnih snovi kot takih, v 
pripravkih ali izdelkih, če je tako navedeno.

(1) Ta uredba vsebuje določbe o snoveh v 
smislu člena 3(1). Te določbe se uporabljajo 
za uvoz in dajanje v promet takšnih snovi 
kot takih ali v pripravkih, če je tako 
navedeno, ali v izdelkih, če zahtevano 
delovanje izdelka zahteva sprostitev snovi. 
Razen kot je določeno v členu 6, te določbe 
ne veljajo za člene, kot so določeni v členu 
3(3).

Or. en

Obrazložitev

Več primerne in izvršljive zakonodaje za proizvedene snovi, ki niso dane v promet (izključno 
za izvoz, notranje raziskave in razvoj, nekatere posrednike): administrativno breme 
registracije je treba preprečiti, da se zagotovi konkurenčnost EU industrije. Proizvedene in 
uporabljene snovi so nadzorovane v skladu z ustrezno zdravstveno, varnostno in okoljsko 
zakonodajo, npr. kemične snovi za proizvodnjo/in zakonodaja IPPC. Potrebne informacije za 
zaščito delavcev in okolja so zato na voljo znotraj in pripravljene za pregled s strani organov 
oblasti na njihovo zahtevo.

Izdelki niso zajeti v REACH, ker se REACH osredotoča na snovi. Vendar, da ne bo zmede, 
morajo biti izdelki izrecno zunaj področja uporabe REACH, razen za člen 6. Izdelki (kot 
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proizvedene proizvode) so že obširno in izčrpno zajeti v drugi zakonodaji EU (kot so 
Direktiva o splošni varnosti proizvodov, Direktiva o odgovornosti za proizvode in zakonodaja 
o zaščiti delavcev). Razen tega pa bi novi, ki so dane v promet EU zato, da so zajete in 
vključene v izdelke, seveda ostale na področju uporabe REACH.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dorette Corbey + Anne Ferreira in Marie-Noëlle 
Lienemann

Predlog spremembe 176
Naslov 1, poglavje 1, člen 1, odstavek 2 

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

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

Or. xm

Obrazložitev

Glede na veliko število kemikalij in uporab, ki ne bodo zajete v določbah REACH – vključno s 
približno 70.000 snovmi, ki se jih proizvede manj kot 1 tono na leto – je potrebno splošno 
načelo dolžnosti skrbnega ravnanja za opredelitev odgovornosti industrije za varno ravnanje 
z VSEMI kemikalijami in za njihovo varno uporabo. Veljalo naj bi za vse snovi (ne glede na 
količino proizvodnje), kar pomeni, da se od industrije pričakuje, da izpolni posebne 
obveznosti do REACH in tudi da izpolni osnovne socialne, gospodarske in okoljske 
odgovornosti podjetništva. Te posebne določbe bodo tudi zagotovile pravno varnost za 
podjetja, da bodo izpolnila svojo dolžnost skrbnega ravnanja.Povezano s predlogom 
spremembe uvodne izjave 20. Corbey)

Povezano s ponovno uvedbo dolžnosti skrbnega ravnanja. Sistem REACH ne zajema vseh 
kemičnih snovi. Okrog 70.000 snovi je lahko izključenih iz področja uporabe Uredbe (njihova 
količina je pod 1 tono). Iz tega sledi, da pomembna potreba zaščititi zdravje ljudi in okolja 
narekuje, da se splošna dolžnost skrbnega ravnanja naloži proizvajalcem kemičnih 
proizvodov in njihovih uporabnikov na nižji stopnji, pri čemer to vključuje varno uporabo. 
(Ferreira in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund in Riitta Myller

Predlog spremembe 177
Naslov I, poglavje 1, člen 1, odstavek 3

3. Ta uredba temelji na načelu, da morajo 
proizvajalci, uvozniki in uporabniki na nižji 

3. Proizvajalci, uvozniki in uporabniki na 
nižji stopnji zagotovijo, da snovi ne vplivajo 
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stopnji zagotoviti, da proizvajajo, dajejo v 
promet, uvažajo ali uporabljajo takšne 
snovi, ki ne vplivajo škodljivo na zdravje 
ljudi ali okolje. Njene določbe temeljijo na 
previdnostnem načelu.

negativno na zdravje ljudi ali okolje, z 
zagotovitvijo potrebnih informacij in 
ukrepov, sprejetih za posamezne primere, v 
zvezi s proizvodnjo, uvozom, dajanjem v 
promet ali uporabo snovi kot takih, v 
pripravkih ali v izdelkih. Taki ukrepi 
temeljijo na previdnostnem načelu, pri 
izbiri snovi za proizvodnjo in uporabo pa 
proizvajalci in uporabniki na nižji stopnji 
izberejo najbolj varne snovi, ki so na voljo.
Obveznosti iz odstavka 1 veljajo, če se ne 
štejejo za nerazumne, ko se upošteva koristi 
zdravstvenega ali okoljskega ukrepa v 
primerjavi s stroški sprejemanja ukrepov.
Proizvajalci, uvozniki in uporabniki na 
nižji stopnji vodijo evidence uporabe 
kemikalij, ki so potrebne za izpolnjevanje 
njihove dolžnosti skrbnega ravnanja. Taka 
evidenca se vodi in pošlje na pregleden 
način ves čas proizvajanja, uvažanja, 
dajanja v promet ali uporabe snovi.

Or. en

Obrazložitev

REACH zadeva le nekatere kemikalije in uporabe. Zato je pomembno, da so vsi proizvajalci 
in uporabniki kemikalij zavezani k dolžnosti skrbnega ravnanja. To bi le formalno določilo 
prostovoljne obveze kemijske industrije (npr. program odgovornega ravnanja).

Izjava v členu 1(3) predloga REACH bi lahko bila narejena že v zvezi z sedanjo zakonodajo o 
kemikalijah, vendar REACH tudi uvaja nove elemente, ki odgovornost prelagajo na 
industrijo, še zlasti zahteve o podatkih o obstoječih kemikalijah, poročila o kemijski varnosti, 
odobritev ter popis razvrstitev in označevanja. Člen 1(3) je zato pravilen kot izjava, vendar 
dolžnost skrbnega ravnanja ne doda ničesar k drugim zahtevam v REACH.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 178
Naslov I, poglavje 1, 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 

3. Proizvajalci, uvozniki in uporabniki 
snovi na nižjih stopnjah v njeni osnovni 
obliki ali kot sestavini pripravka ali izdelka 
morajo proizvajati, uvažati in uporabljati 
snov ali jo dati na trg, tako da v razumno 
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ljudi ali okolje. Njene določbe temeljijo na 
previdnostnem načelu.

predvidljivih razmerah ne povzročijo škode 
zdravju ljudi ali okolju.

Or. en

Obrazložitev

To je zahteva in ne načelo. Vsa podjetja morajo biti odgovorna za izdelke, ki so proizvedeni in 
dani v promet. Ker tveganja te uredbe predvidevajo le 10 000 od 100 000 snovi za postopno 
uvajanje, mora obstajati načelo za zagotovitev, da se primerno oceni tveganja za druge snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios 

Trakatellis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer in 
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 179
Naslov 1, poglavje 1, 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. Njene določbe temeljijo na 
previdnostnem načelu.

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 pod normalnimi ali razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe. Njene 
določbe temeljijo na previdnostnem načelu.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z opredelitvijo „varnega proizvoda“, kot je opredeljen v Direktivi o splošni varnosti 
proizvodov (2001/95/ES), razen tega pa je treba opredeliti okvir in omejitve, za katere velja ta 
uredba.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 180
Naslov I, poglavje 1, člen 1, odstavek 3 a (novo)

3a. Ta uredba si prizadeva za visoko raven 
varovanja in temelji na načelih, da se 
sprejmejo preventivni ukrepi, da se okoljska 
škoda prednostno odpravlja pri viru in da 
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plačuje onesnaževalec.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Guido Sacconi, Chris Davies, Carl 
Schlyter, María Sornosa Martínez in María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 181
Naslov I, poglavje 1, člen 1, odstavek 3 a in 3 b (novo)

3a. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji, ki izvaja ali 
namerava izvajati postopke, ki vključujejo 
snov, pripravek ali izdelek, ki vsebuje 
takšno snov ali pripravek, vključno z 
njihovim proizvajanjem, uvažanjem in 
uporabo, ki ve ali lahko upravičeno 
predvideva, da ti postopki lahko škodljivo 
vplivajo na zdravje ljudi ali okolje, si 
prizadeva, da se od njega lahko upravičeno 
pričakuje, da prepreči, omeji ali odpravi 
takšne vplive.
3b. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji, ki pri izvajanju 
poklica ali dejavnosti dobavlja snov ali 
pripravek ali izdelek, ki vsebuje takšno snov 
ali pripravek, mora proizvajalcu, uvozniku 
ali uporabniku na nižji stopnji, v takšni 
meri, da se to lahko upravičeno pričakuje, 
zagotoviti ustrezno obveščanje in izmenjavo 
informacij, vključno, kjer je primerno, s 
tehnično pomočjo, upravičeno potrebno za 
preprečevanje, omejevanje ali odpravljanje 
škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali 
okolje.

Or. en
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Obrazložitev

Uvaja načelo dolžnosti skrbnega ravnanja.

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 182
Naslov I, poglavje 1, člen 1, odstavek 3 a (novo)

3a. Vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji uporabi 
informacije, ki so mu na voljo, ali 
informacije, za katere se lahko razumno 
domneva, da mu morajo biti na voljo, da 
izpolni obveznosti v skladu z zgornjimi 
določbami. Izmenjava informacij in 
obveščanje, omenjeno zgoraj, morata v 
vseh primerih vključevati naslednje 
elemente: 
(i) informacije, potrebne za zagotovitev 
skladnosti s temi uredbami; 

(ii) opis najmanjših ukrepov, ki so potrebni 
za preprečevanje ali omejevanje škodljivih 
vplivov razumno predvidljivih postopkov, ki 
vključujejo snov, pripravek ali proizvod, ki 
vsebuje snov ali pripravek, na zdravje ljudi 
in okolje.
(iii) vsak proizvajalec, uvoznik ali 
uporabnik na nižji stopnji vodi tekočo 
evidenco, ki vključuje informacije iz 
odstavka 1, vključno z imenom, pod katerim 
se snovi, pripravki ali izdelki, ki vsebujejo 
takšne snovi ali pripravke, dajejo v promet, 
kemijsko identiteto snovi, sestavo 
pripravkov in, kjer je ustrezno, poročili o 
kemijski varnosti in vsemi drugimi 
informacijami, ki so potrebne za 
izpolnjevanje te uredbe.
Vsak proizvajalec, uvoznik ali uporabnik 
na nižji stopnji mora na zahtevo pristojnih 
organov države članice, v kateri ima sedež, 
tem organom omogočiti dostop do evidenc 
iz odstavka (iii) tega člena.
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Or. fr

Obrazložitev

Ustrezno vodenje evidence s strani podjetij, ki sodelujejo pri proizvodnji kemičnih snovi in 
njihovem dajanju v promet, je bistveno za izvajanje in preverjanje skladnosti z zahtevami 
sistema REACH. Ta določba omogoči dostop javnosti do zahtev o dobri praksi in ne povzroča 
nobenih dodatnih stroškov.

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 183
Naslov I, poglavje 1, člen 1, odstavek 3 b (novo)

3b. Obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in 
uporabnikov na nižji stopnji, ki izhajajo iz 
te uredbe, so odvisne od pravno 
upravičenega zaupanja uporabnikov v 
ustrezne informacije, ki temeljijo na 
najnovejših dognanjih v času, ko so bili 
snov, pripravek ali proizvod dani v promet, 
in povzročijo razširitev celotne dolžine 
dobavne verige.
Na tej podlagi proizvajalci, uvozniki in 
uporabniki na nižji stopnji naredijo 
zahtevane korake za preprečitev 
proizvodnje, uvažanja, dajanja v promet 
snovi, škodljive za zdravje ljudi ali okolje, 
ali njene uporabe v pripravkih ali 
proizvodih. Izbor snovi za proizvodnjo in 
uporabo s strani proizvajalcev ter 
uporabnikov na nižji stopnji temelji na 
najvarnejši možnosti ob upoštevanju 
stroškov in zahtevane učinkovitosti.

Or. fr

Obrazložitev

Dokler predlog REACH ne vključuje vseh kemičnih snovi (npr. snovi pod 1 tono na leto), 
velja previdnostno načelo – kot nadomestilo za pomanjkanje informacij in za zagotovitev 
ukrepov za zmanjšanje tveganja. Previdnostno načelo zagotavlja, da proizvajalci kemičnih 
snovi pripravijo osnovne informacije o varnosti za vse uporabljene kemične snovi, ne glede 
na to, ali so registrirane ali ne, ter omogočijo dostop do njih. Ta predlog spremembe bi utrdil 
prostovoljno zavezo s kemično industrijo.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 184
Naslov I, poglavje 1, člen 1, odstavek 3 a (novo)

3a. Proizvajalci, uvozniki in uporabniki na 
nižji stopnji zagotovijo, da se pridobijo 
potrebne informacije in sprejmejo potrebni 
ukrepi, da se prepreči ogroženost zdravja 
ljudi ali okolja zaradi proizvodnje, uvoza, 
dajanja v promet ali uporabe snovi kot 
takih, v pripravkih ali izdelkih, pod 
razumno predvidljivo uporabo in pogoji.
3b. Proizvajalci, uvozniki in uporabniki na 
nižji stopnji vodijo evidenco, ki je potrebna 
za skladnost z odstavkom 3a. Te evidence se 
na zahtevo dajo na voljo pristojnim 
organom in Agenciji.

Or. en

Obrazložitev

REACH ne obravnava vseh kemikalij. Do 70.000 kemikalij je potencialno izključenih iz 
REACH (tiste pod 1 tono). Pomembno je, da se za varovanje zdravja ljudi in okolja uvede 
splošna dolžnost skrbnega ravnanja za proizvajalce kemikalij in uporabnike na nižji stopnji, 
da dokumentirajo varno uporabo. To je bilo predvideno v Beli knjigi in osnutku, predloženem 
za internetno posvetovanje, in ima podporo Sveta in Parlamenta. Vseeno je bila dolžnost 
skrbnega ravnanja v REACH zmanjšana s pravne obveznosti na neizvršljivo načelo. Ta 
predlog spremembe poskuša obnoviti pravno zavezujočo določbo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García in 
Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 185
Naslov I, poglavje 1, člen 1, odstavek 3 a (novo)

(3a) Izvajanje in delovanje določb te uredbe 
ne smeta v nobenem primeru vključevati 
povečanja upravnih obremenitev za mala in 
srednje velika podjetja.

Or. es
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Obrazložitev

Povečanje birokracije za MSP, ki je posledica izvajanje Uredbe, mora ostati čim manjše.

Predlog spremembe, ki ga vložijo María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García in 
Inés Ayala Sender

Predlog spremembe 186
Naslov I, poglavje 1, člen 1, odstavek 3 b (novo)

(3b) Pri izvajanju te uredbe Evropska unija 
vzpostavi mehanizme za zagotavljanje 
pomoči ter podpore malim in srednje 
velikim podjetjem.

Or. es

Obrazložitev

Da se olajša izvajanje določb te uredbe, in glede na njeno zapletenost, je treba načrtovati 
mehanizme za pomoč in podporo MSP, da se omogoči uporaba te uredbe v praksi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 187
Naslov I, poglavje I, člen 1 a (novo)

Člen 1 a (novo)
Dolžnost skrbnega ravnanja

1. Vsak proizvajalec, uvoznik ali uporabnik 
na nižji stopnji, ki izvaja ali namerava 
izvajati postopke, ki vključujejo snov, 
pripravek ali izdelek, ki vsebuje takšno snov 
ali pripravek, vključno z njihovim 
proizvajanjem, uvažanjem in uporabo, ki ve 
ali lahko upravičeno predvideva, da ti 
postopki lahko škodljivo vplivajo na zdravje 
ljudi ali okolje, sprejme potrebne ukrepe, 
da se prepreči škoda za zdravje in okolje.
2. Vsak proizvajalec, uvoznik ali uporabnik 
na nižji stopnji, ki dobavlja snov ali 
pripravek ali izdelek, ki vsebuje takšno snov 
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ali pripravek, proizvajalcu, uvozniku ali 
uporabniku na nižji stopnji zagotovi 
ustrezno obveščanje in izmenjavo 
informacij, vključno, kjer je primerno, s 
tehnično pomočjo, da se prepreči škoda za 
zdravje ljudi in okolje.
3. Vodenje evidence:
(a) Vsi proizvajalci, uvozniki ali uporabniki 
na nižji stopnji uporabljajo informacije, ki 
jih imajo na voljo ali za katere se lahko 
upravičeno pričakuje, da jih imajo na voljo, 
za ravnanje v skladu z zahtevami za 
informacije iz odstavka 2. 
V zvezi s tem izmenjava informacij in 
obveščanje iz odstavka 2 v vsakem primeru 
vključujeta naslednje podatke:
(i) podatke, upravičeno potrebne za 
dovolitev izpolnjevanja obveznosti po tej 
uredbi;
(ii) opis ukrepov, za katere se meni, da so 
najnujnejši za preprečevanje ali omejevanje 
škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje, 
v zvezi z razumno predvidljivimi postopki, 
ki vključujejo snov, pripravek ali izdelek, ki 
vsebuje snov ali pripravek.
(b) Vsi proizvajalci, uvozniki ali uporabniki 
na nižji stopnji vodijo tekočo evidenco, ki 
vključuje informacije iz odstavka 1, 
vključno s trgovskimi imeni snovi, 
pripravkov ali izdelkov, ki vsebujejo takšne 
snovi ali pripravke, kemijskimi identitetami 
snovi, sestavami pripravkov, poročili o 
kemijski varnosti, kjer je ustrezno, in vsemi 
drugimi informacijami, ki so potrebne za 
izpolnjevanje obveznosti v skladu s to 
uredbo.
Vsi proizvajalci, uvozniki ali uporabniki na 
nižji stopnji na zahtevo pristojnih organov 
države članice, v kateri izvajajo dejavnost, 
tem organom omogočijo dostop do evidenc 
iz odstavka 2 tega člena.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na veliko število kemikalij in uporab, ki ne bodo zajete v določbah REACH – vključno s 
približno 70.000 snovmi, ki se jih proizvede manj kot 1 tono na leto – je potrebno splošno 
načelo dolžnosti skrbnega ravnanja za opredelitev odgovornosti industrije za varno ravnanje 
z VSEMI kemikalijami in za njihovo varno uporabo. Predvideva se, da bo veljalo za vse snovi 
(ne glede na količino proizvodnje), kar pomeni, da se od industrije pričakuje, da izpolni 
posebne obveznosti po REACH ter tudi, da izpolni osnovne socialne, gospodarske in okoljske 
odgovornosti podjetništva. Te posebne določbe bodo tudi zagotovile pravno varnost za 
podjetja, da bodo izpolnila svojo dolžnost skrbnega ravnanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 188
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c)

1. Ta uredba se ne uporablja za: 1. Ta uredba se ne uporablja za:

(c) neizolirane vmesne proizvode (c) vmesne proizvode

Or. en

Obrazložitev

Vsi vmesni proizvodi morajo biti izvzeti s področja uporabe REACH. Vmesni proizvodi so 
izdelani samo za industrijsko uporabo in obstaja posebna zakonodaja, ki obravnava okoljske 
in javne vidike ter vidike zdravja delavcev njihove proizvodnje in nadzora: 

• Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju 
varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 
(štirinajsta individualna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS); 

• Direktiva Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so 
vključene nevarne snovi;

• Mednarodne določbe/določbe ES o prevozu nevarnega blaga.

Povezano s predlogi sprememb členov 14, 15, 16 in 18 istega poslanca.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey

Predlog spremembe 189
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) in (c b) (novo)

(ca) odpadke, kakor so opredeljeni v 
Direktivah 75/442/EGS in 91/689/EGS
(b) živila in krmo, kakor so opredeljeni v 
Uredbi (ES) št. 178/2002
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Or. en

Obrazložitev

Veliko odpadkov je pomembnih surovin za več industrij. Vključevanje odpadkov v REACH bi 
lahko resno ogrozilo sektor recikliranja.
Živila in krma morajo biti prav tako izključeni iz REACH, ker je njihova varnost že 
zagotovljena z obstoječo zakonodajo Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 190
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) snovi, ki se uporabljajo za v proizvode 
in postopke usmerjene raziskave in razvoj 
na vseh ravneh dobavne verige.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalcem in uvoznikom zdaj ni treba registrirati snovi, ki se uporabljajo za raziskave in 
razvoj.
To je treba razširiti še na uporabnike snovi na nižji stopnji. 
Znanstvene raziskave in razvoj je treba popolnoma izključiti iz REACH v celotnem predlogu 
in na vseh ravneh dobavne verige v korist spodbujanja inovacij po vsej Evropi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 191
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c b) (novo)

(cb) snovi, ki se uporabljajo kot take ali v 
pripravku ali izdelku in katerih okoljski 
vidiki ali vidiki zdravja ljudi so zajeti v 
zakonodaji, kot je navedena v Prilogi Ic;

Or. en

Obrazložitev

Da se zmanjša obremenitev dvojnih postopkov in dvojnega poročanja, je treba področje 
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uporabe REACH jasno ločiti od ureditvenih območij, ki so že dovolj in ustrezno zajeti v 
posebni zakonodaji Skupnosti. Samo uporaba in vplivi na zdravje ljudi ter okolje, ki so 
ustrezno zajeti v ostali zakonodaji Skupnosti, morajo biti izvzeti s skupnega področja uporabe 
REACH.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Philippe Busquin + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer in Erna Hennicot-

Schoepges

Predlog spremembe 192
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) odpadke za recikliranje, kot so 
opredeljeni v Prilogi IIB k Direktivi 
91/156/EGS

Or. en

Obrazložitev

Odpadki so že pod nadzorom in upravljanjem drugih zakonodaj EU in mednarodnih 
zakonodaj o odpadkih. Vključevanje odpadkov, namenjenih za recikliranje, v drage postopke 
preskušanja in registracije resno ogroža sektor recikliranja in deluje kot svarilo za uvoz in 
uporabo, na primer, ostankov jekla. Zato je v nasprotju z zavezanostjo Komisije k 
trajnostnemu razvoju in čim boljši uporabi sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, 

Miroslav Ouzký + Horst Schnellhardt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato  + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav Mikolášik

Predlog spremembe 193
Naslov I, poglavje 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 19911 o 
spremembi Direktive 75/442/EGS o 
odpadkih, 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.
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Or. xm

Obrazložitev

Vključevanje odpadkov ali sekundarnih surovin na področje uporabe REACH bi povzročilo 
nesorazmerne zahteve za recikliranje ali predelavo brez dodatnih koristi za zdravje ljudi in 
okolje. Razen tega je treba odpadke in material, ki se uporabljajo za sekundarne surovine, 
izključiti iz REACH, ker jih ustrezno ureja zakonodaja ES o odpadkih in bi bilo to v nasprotju 
z okoljskimi cilji te zakonodaje. (Sonik in drugi)

Odpadke in material, ki se uporabljajo kot sekundarne surovine ali vir energije pri predelavi, 
kakor je opredeljeno v Okvirni direktivi o odpadkih ali glede na evropske standarde, je treba 
izključiti s področja uporabe REACH, ker jih že ustrezno ureja zakonodaja Skupnosti o 
odpadkih.

Razen tega je tveganje za zdravje ljudi in okolje zaradi predelave, kakor je opredeljena v 
Prilogi IIA k Okvirni direktivi o odpadkih, ustrezno nadzorovano v skladu z Direktivo Sveta 
1996/61 o celovitem preprečevanju in nadziranju onesnaževanja, ki zahteva, da te naprave 
pridobijo dovoljenje za obratovanje. Direktiva 91/156/EGS uvaja koncept „sekundarnih 
surovin iz odpadkov“. (Foglietta in drugi +  Schnellhardt)

Izogne se dvojni zakonodaji na istem območju ter poskuša preprečiti recikliranje in 
predelavo. Področna zakonodaja o odpadkih je v skladu z določbami REACH glede zaščite 
zdravja ljudi in okolja. Razen tega so odpadki izvzeti iz zahteve za pridobitev dovoljenja in 
omejitev, vendar ne iz zakonodaje. Registracija odpadkov nima nobenega pomena in jo je 
treba izključiti s področja uporabe REACH. Na enak način sekundarne surovine že ureja 
Direktiva 91/156/EGS. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb 
členov iz naslova I: Splošna vprašanja (Vernola in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vložijo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman in Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 194
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) Snovi, ki ostanejo v pripravkih in 
izdelkih, proizvedenih iz recikliranih 
pripravkov ali izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Uvajanje zahtev REACH za recikliran papir bi ogrozilo prizadevanja ES za povečanje 
recikliranja papirja. Razen tega snovi, ki ostanejo v recikliranem papirju (po recikliranju), 
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izvirajo iz prvotne proizvodnje in predelave papirja. Zato za te snovi že veljajo zahteve 
REACH med prvo proizvodnjo/postopkom predelave ter so bile ocenjene za uporabo v 
proizvodnji in predelavi papirja. To bi povzročilo nepotrebno obremenitev zaradi ponovne 
analize, registriranja, ocenjevanja in obveščanja v zvezi s temi snovmi za dejansko podobno 
uporabo.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Anne Laperrouze 

Predlog spremembe 195
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) snovi, pripravke ali izdelke, ki so 
odpadki, kakor so opredeljeni v Direktivi 
75/442/EGS. 

Or. xm

Obrazložitev

Odpadki morajo biti izključeni s področja uporabe REACH, ker so že zajeti v posebnih delih 
zakonodaje Skupnosti. To vseeno ne odpravlja zahteve, da proizvajalec ali uvoznik snovi 
obravnava stopnjo odpadka v oceni kemijske varnosti (glej predlog spremembe 4 Priloge I, 
odstavek 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)

Preprečuje dvojno zakonodajo. Področna zakonodaja o odpadkih je v skladu z določbami 
REACH glede zaščite zdravja ljudi in okolja. Razen tega so odpadki izvzeti iz zahteve za 
pridobitev dovoljenja in omejitev, vendar ne iz zakonodaje. Registracija odpadkov nima 
nobenega pomena in mora spadati na področje uporabe REACH. (Anne Laperrouze)

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 196
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo) in (c b) (novo)

(ca) snovi, ki jih je treba razvrstiti kot 
odpadke v smislu Direktive Sveta 
75/442/EGS;
(cb) proizvedene snovi ali uvožene v 
količinah, manjših od 10 ton na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

Or. de
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Obrazložitev

1. Treba je preprečiti podvojitev določb. Posebna uredba o odpadkih je sorazmerna z 
določbami REACH v zvezi z zaščito zdravja ljudi in okolja. Zato je treba odpadke izključiti iz 
celotnega sistema REACH.

2. Snovi v količinah pod mejno vrednostjo 10 ton na leto so lahko v celoti izključene s 
področja uporabe zahtev REACH. To bo zmanjšalo obremenitev MSP in osredotočilo 
predpise na velike pretočne količine.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 197
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) naravno prisotne surovine, ki niso 
javno dane v promet in ki se jih uporablja 
izključno v poklicnih dejavnostih pri 
namestitvah, ki jih ureja Direktiva 
96/61/ES;

Or. de

Obrazložitev

Organske in anorganske primarne surovine v svoji naravni obliki vsebujejo snovi CMR. Ti 
zelo spremenljivi materiali se uporabljajo izključno za poklicne dejavnosti v proizvodnji snovi 
ali pripravkov. Ob tem so pravila o zadevnih namestitvah določena v zakonodaji o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Direktiva 96/61/ES)skupaj z ustrezno 
zakonodajo EU na področjih zdravja in varnosti na delovnem mestu ter v okolju. Rezervacije 
o uporabi naravnih primarnih surovin se zato v obstoječi zakonodaji ustrezno upoštevajo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 198
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) prevoz snovi in pripravkov po železnici, 
cesti, celinskih plovnih poteh, morju ali 
zraku.

Or. en
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Obrazložitev

Obstaja že znatna količina prometne zakonodaje in REACH tega ne sme podvojiti. Cilj 
REACH ni nikoli bil spremeniti kakršna koli pravila v prometnem sektorju – skladno s tem bi 
moral biti izključen zaradi razlogov jasnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 199
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) odpadke za odlaganje, kot so 
opredeljeni v Prilogi IIA k Direktivi 
91/156/EGS

Or. en

Obrazložitev

Vključitev sekundarnih surovin v področje uporabe REACH bi preprečila recikliranje 
nekaterih zlitin kovin. REACH mora pojasniti, da morajo biti materiali, opredeljeni kot 
odpadki, zunaj področja uporabe REACH. To bi tudi preprečilo podvojitev prizadevanj o 
zakonodaji o odpadkih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 200
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a), (c b) (c c) in (c d) (novo)

(ca) živila ali krmo v skladu z Uredbo (ES) 
št. 178/2002;
(cb) živilske dodatke v skladu z Direktivo 
89/107/EGS;
(cc) arome v skladu z Direktivo 
88/388/EGS;
(cd) krmne dodatke v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1831/2003).

Or. de

Obrazložitev

Z vključitvijo te oprostitve s področja uporabe REACH je mogoče odpraviti vse različne 
oprostitve v poglavjih o registraciji in dovoljenju.



PE 357.816v01-00 56/89 AM\565896SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 201
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1, točka (c a) (novo) 

(ca) snovi, ki se uporabljajo kot posledica 
nepredvidenih težav, ki bi izhajale iz 
poslabšanja kakovosti ali zaustavitve 
proizvodnje, pod pogojem, da: 
(i) predhodna registracija ni mogoča zaradi 
nujnih primerov; in 
(ii) naslednja registracija se izvaja, če je 
ponavljanje uporabe snovi verjetno; in
(iii) nepredvidena uporaba upošteva 
obstoječo zakonodajo o varnosti delavcev.

Or. en

Obrazložitev

Nepredvidene težave s kemičnimi postopki lahko zahtevajo takojšnje odzive, da se izogne 
manj ugodni proizvodnji ali celo njeni zaustavitvi („iskanje in odstranjevanje tehničnih 
motenj“). Koncept predhodne registracije za uporabo snovi se lahko upošteva le ob 
predpostavki, da so vse možne težave in vsi zahtevani odgovori predvidljivi. To ne drži. Zato 
se zahteva oprostitev za „iskanje in odstranjevanje tehničnih motenj“, ki bi jih kljub temu bilo 
treba ohranjati v strogih mejah, da ne postanejo vrzel v sistemu REACH. Trije zbrani pogoji 
bodo to zagotovili.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 
Erna Hennicot-Schoepges + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik in 

Anne Laperrouze

Predlog spremembe 202
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 1 a (novo) 

(1a) Ta Uredba se ne uporablja, če se snov 
uporablja:
– v zdravilih za ljudi ali v veterini na 
področju uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 
2309/931, Uredbe (ES) št. 726/2004 
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Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 
2001/82/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta2 in Direktive 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta3;
– v živilih na področju uporabe Uredbe 
178/2008/ES in Direktive Sveta 
88/388/EGS z dne 22. junija 1988 o 
približevanju zakonodaje držav članic o 
aromah za uporabo v živilih in izhodnih 
surovinah za njihovo proizvodnjo, vključno 
z živilskimi dodatki na področju uporabe 
Direktive Sveta 89/107/EGS in aromami na 
področju uporabe, kot je opredeljeno v 
Odločbi Komisije 1999/217/ES; 

– v krmi na področju uporabe Uredbe Sveta 
1831/2003, vključno z dodatki na področju 
uporabe Direktive Sveta 70/524/EGS;
– v prehrani živali na področju uporabe 
Direktive Sveta 82/471/EGS;
– v medicinskih pripomočkih;
– v materialih za stik z živili na področju 
uporabe Direktive Sveta 89/109/EGS;
– v fitofarmacevtskih sredstvih na področju 
uporabe Direktive Sveta 91/414/EGS;
– v biocidnih proizvodih na področju 
uporabe Direktive Sveta 98/8/ES.
1 UL L 214, 24.8.1993, str.1.
2 UL L 311, 28.11.2001, str. 1.
3 UL L 311, 28.11.2001, str. 67.
4 UL L 213, 21.7.1982, str. 8.

Or. xm

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve in konsolidacije morajo biti v eni določbi našteta vsa izvzetja s področja 
uporabe. Ta izvzetja so večinoma razširjena v besedilu (glej člene 4, 8 in 53) in delno tesno 
povezana z izvzetimi določbami (na primer, živilo je pripravek iz živilskih sestavin in živilskih 
dodatkov. Živilski dodatki so izvzeti iz registracije, niso pa izvzete živilske sestavine ali 
pripomočki za predelavo. Nobenega razloga ni, da bi zanje veljala drugačna pravila).

Povezano s predlogi sprememb členov 4, 8 in 53-5. (Oomen-Ruijten in drugi + Anne 
Laperrouze)
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Snovi, ki jih že urejajo ustrezne in primerno povezane vertikalne uredbe, morajo biti 
izključene s področja uporabe Direktive REACH. Ta predlog spremembe je povezan z 
drugimi predlogi sprememb členov iz naslova I: Splošna vprašanja (Vernola in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vloži Martin Callanan 

Predlog spremembe 203
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavki 1 a, 1 b, 1 c (novo)

1a. Določbe iz naslovov II, III, V in VI ne 
veljajo za obseg, v katerem se snov 
proizvaja ali uvaža za uporabo v naslednjih 
končnih izdelkih, ali za obseg, v katerem se 
snov v njih uporablja:
(a) zdravila za ljudi ali v veterini na 
področju uporabe Uredbe (ES) št. 
726/2004, Direktive 2001/82/ES in 
Direktive 2001/83/ES;
(b) živila, kakor so opredeljena v Uredbi 
(ES) št. 178/2002, vključno z:
(i) živilskimi dodatki v živilih na področju 
uporabe Direktive 89/107/EGS;
(ii) aromo za živila na področju uporabe 
Odločbe Komisije 1999/217/ES;
(c) živalska krma; vključno s
(i) krmnimi dodatki na področju uporabe 
Uredbe (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za 
uporabo v prehrani živali; in
(ii) prehrano živali na področju uporabe 
Direktive 82/471/EGS;
(d) materiali za stik z živili na področju 
uporabe Uredbe (ES) št. 2004/1935;
(e) kozmetični proizvodi na področju 
uporabe Direktive 76/768/EGS;
(f) medicinski pripomočki na področju 
uporabe Direktiv 90/358/EGS, 93/42/EGS 
ali 98/79/ES;
(g) fitofarmacevtska sredstva na področju 
uporabe Direktive 91/414/EGS;
(h) biocidni proizvodi na področju uporabe 
Direktive 98/8/ES;
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1b. Določbe iz naslova VII se ne 
uporabljajo za uporabo snovi, določene v 
odstavku 2a (novo), in kot dodatek k 
naslednjim uporabam:
(a) uporabe na mestu izoliranih vmesnih 
proizvodov in prepeljanih izoliranih 
vmesnih proizvodov;
(b) uporaba za motorna goriva, zajeta v 
Direktivi 98/70/ES;
(c) uporaba proizvodov iz mineralnih olj 
kot goriv v mobilnih ali fiksnih kurilnih 
napravah in goriv v zaprtih sistemih.
1c. Določbe iz naslovov IV in X se ne 
uporabljajo za pripravke, naštete v točkah 
(a) do (f) odstavka 2a ali za snovi v teh 
pripravkih.

Or. en

Obrazložitev

Število snovi, ki jih že ureja druga zakonodaja Skupnosti, so izvzete iz različnih zahtev 
REACH. Na primer, kozmetični proizvodi, materiali za stik z živili, biocidna in 
fitofarmacevtska zaščitna sredstva ter medicinski pripomočki so že predmet posebne 
zakonodaje Skupnosti in bi morale biti zato izvzete iz obveze o registraciji. Zdaj so oprostitve 
različnih zahtev razpršene v besedilu in še zlasti:
• v naslovu II, poglavju 1, členu 4, odstavku 1
• v naslovu VII, poglavju 1, členu 53, odstavkih 5 in 6.
Zato je težko opredeliti obseg oprostitev in je včasih nejasen. Predlagani predlog spremembe, 
ki ga je predlagal Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, zbere vse oprostitve na enem 
mestu iz naslova I, poglavja I, člena 2. Ta konsolidacija in pojasnilo:
• se izogibata nepotrebnemu upravljanju z zagotavljanjem, da REACH ne podvaja 

obstoječe zakonodaje;
• izboljšata izvedljivost, da proizvajalec ali uvoznik lažje opredeli, kar je zajeto, in se 

izogne možni zmedi ter napakam. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 204
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavka 1 a, 1 b (novo)

1a. Določbe naslovov te Uredbe o 
registraciji, ocenjevanju, izmenjavi 
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podatkov, informacijah o dobavni verigi, 
uporabnikih na nižji stopnji in dovoljenju 
se ne uporablja za obseg, v katerem se snov 
v njih uporablja ali kot:
(a) zdravila za ljudi ali v veterini na 
področju uporabe Uredbe (EGS) št. 
2309/93, Direktive 2001/82/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Direktive 
2001/83/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta;
(d) živila na področju uporabe Uredbe (ES) 
št. 178/2002, vključno z:
– živilskimi dodatki v živilih na področju 
uporabe Direktive 89/107/EGS; in
– aromami za živila na področju uporabe 
Odločbe Komisije 1999/217/ES;
(c) krma, vključno s: 
– krmnimi dodatki na področju uporabe 
Uredbe (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za 
uporabo v prehrani živali; in
– prehrano živali na področju uporabe 
Direktive 82/471/ES;
(d) fitofarmacevtska sredstva na področju 
uporabe Direktive 91/414/EGS;
(e) biocidni proizvodi na področju uporabe 
Direktive 98/8/ES;
(f) medicinski pripomočki na področju 
uporabe Direktiv 90/385/EGS, 93/42/EGS 
ali 98/79/ES;
(g) materiali, za stik z živili na področju 
uporabe Uredbe 2004/1935/ES.
1b. Ta uredba velja brez poseganja v 
zakonodajo o delovnem mestu Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Vse oprostitve s področja uporabe Uredbe morajo biti zbrane v členu 2, da podjetjem, ki jim 
ne bo treba uporabljati REACH, ne bo treba preučiti celotnega predloga, ampak bodo 
sposobna hitrega odločanja o tem, ali imajo kakršno koli obveznost. 

Za preprečitev podvajanja dela za podjetja in organe morajo biti vse tiste snovi, ki se 



AM\565896SL.doc 61/89 PE 357.816v01-00

SL

uporabljajo v proizvodih, ki jih ureja zakonodaja Skupnosti (kot so pesticidi, medicinski 
pripomočki in materiali za stik z živili), izvzete s področja uporabe naslovov o registraciji, 
ocenjevanju, dovoljenju, informacijah o dobavni verigi in uporabnikih na nižji stopnji. 

Namesto sklicevanja na nekatere posamezne ustrezne direktive o zakonodaji na delovnem 
mestu je primerno s splošnim sklicevanjem zagotoviti, da ima prednost celotna obstoječa 
zakonodaja na tem področju.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis 

Predlog spremembe 205
Naslov 1, poglavje 1, člen 2, odstavek 2 

2. Ta uredba se uporablja brez poseganja v: črtano
(a) Direktivo Sveta 89/391/EGS;
(b) Direktivo 90/394/EGS;
(c) Direktivo Sveta 98/24/ES;
(d) zakonodajo Skupnosti o prevozu 
nevarnih snovi in nevarnih snovi v 
pripravkih po železnici, cesti, celinskih 
plovnih poteh, morju ali zraku.

Or. de

Obrazložitev

Zagotoviti, da se določbe na dveh področjih (zdravje in varnost pri delu ter prometna 
zakonodaja) ne smejo uporabljati vzporedno. Predlog Uredbe zahteva, da se določbe 
uporabljajo za isto zadevo hkrati.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 206
Naslov 1, poglavje 1, člen 2, odstavek 2(d)

(d) zakonodajo Skupnosti o prevozu 
nevarnih snovi in nevarnih snovi v 
pripravkih po železnici, cesti, celinskih 
plovnih poteh, morju ali zraku.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Posledica predloga spremembe člena 2 (1)(ca) (novo).

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 207
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 2, točka (d) a (novo) 

(da) okoljsko zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges in Anne Laperrouze

Predlog spremembe 208
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 2 a (novo) 

2a. Druge snovi od tistih, ki so izključene iz 
zgoraj omenjenega področja uporabe 
Uredbe v členu 2, so izvzete s področja 
uporabe naslovov II, VI, VII in VIII, kakor 
je določeno v vsakem takšnem naslovu, ker 
njihovo zdravje ljudi in vplive na okolje 
ustrezno obravnava druga zakonodaja 
Skupnosti. Seznam teh izvzetih snovi lahko 
revidira Odločba Komisije, sprejeta v 
skladu s postopkom iz člena 130(3) na 
podlagi priporočila Agencije ali na pobudo 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Ta splošna klavzula določa (1) merila za izvzetje („ustreznost“, kakor je pogosto navedeno v 
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obrazložitvenem memorandumu) in (2) mehanizem za lažjo prilagoditev seznama 
izključitev/oprostitev na ta merila (za rešitev sporov med REACH in sektorsko zakonodajo, ki 
se jo lahko ugotovi pozneje, ter upoštevanje razvoja sektorske zakonodaje EU). To je bil tudi 
pristop, izbran v Direktivi Sveta 92/32/EGS (7. predlog spremembe Direktive o nevarnih 
snoveh).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 209
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 2 a (novo) 

(2a) Ta uredba se uporablja za vsako snov, 
izdelek in pripravek, uvožen v Evropsko 
unijo.
Ta uredba se uporablja na podlagi pravične 
in poštene konkurence med entitetami, ki 
proizvajajo snovi, izdelke in pripravke v 
državah članicah, in entitetami, ki 
proizvajajo snovi, izdelke in pripravke v 
tretjih državah ter jih v kakršni koli obliki 
uvažajo v Evropsko unijo.
Kadar lahko uporaba te Uredbe povzroča 
ugodnejše pogoje za takšne uvoze kot za 
snovi, pripravke in izdelke, proizvedene v 
Evropi, sprejme Komisija vse potrebne 
ukrepe za ponovno vzpostavitev enakega 
obravnavanja.

Or. it

Obrazložitev

Obstaja nevarnost, da bo sistem REACH v obliki, ki jo je predlagala Komisija, spodbujal 
uvoz nekaterih izdelkov, snovi in pripravkov, za katere ne veljajo pravila, ki jih morajo 
izpolnjevati enakovredni proizvodi, proizvedeni v Evropski uniji. Manjši nadzori, ki se 
zahtevajo za uvožene izdelke, so cenejši, omogočena je uporaba velikega števila surovin in ni 
zagotovljeno jamstvo za varovanje zdravja in okolja. 

Sedanja pravila EU določajo parametre, ki so veliko strožji za evropske proizvajalce 
kemičnih snovi. Za uvoznike izdelkov v EU morajo veljati enaka pravila, kot veljajo za 
evropske proizvajalce. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi 

Predlog spremembe 210
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 2 a (novo)

(2a) Ta Uredba ne posega v prepovedi in 
omejitve, določene v Direktivi Sveta 
76/768/EGS, kot je bila spremenjena v zvezi 
s: 
(a) prepovedjo preskusov na živalih za 
končne kozmetične proizvode in sestavine 
ali za kombinacijo njihovih sestavin; in 
(b) trženjem kozmetičnih proizvodov, 
katerih nekatere ali vse sestavine ali 
končna sestava je bila preskušena na 
živalih.
Če so snovi, ki se uporabljajo kot 
kozmetične sestavine, vključene v tej 
uredbi, niso dovoljeni nobeni preskusi na 
živalih za namene presoje, ki jo zahteva ta 
uredba v zvezi s takšnimi snovmi.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec zamenja predlog spremembe 18, da je jasen cilj preprečitev preskusov 
kozmetike na živalih, ki so bili prepovedani v okviru 7. spremembe direktive o kozmetiki, da se 
ne uvedejo ponovno prek REACH.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 211
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 2 a (novo)

(2a) Ta uredba velja za vsako snov, izdelek 
in pripravek, uvožen v Evropsko unijo.
Ta uredba nikakor ne sme povzročiti 
različnega obravnavanja snovi, izdelkov in 
pripravkov, proizvedenih v Evropski uniji, 
ter snovi, izdelkov in pripravkov, ki so 
proizvedeni v tretjih državah in uvoženi v 
Evropsko unijo.
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Evropska komisija določi smernice za 
zagotovitev, da se to pravilo uporablja.

Or. it

Obrazložitev

Sistem REACH, kot ga predlaga Komisija, omogoča evropski proizvodnji omejeno zaščito 
pred nelojalno konkurenco iz neevropskih držav. Sedanja pravila EU določajo parametre, ki 
so veliko strožji za evropske proizvajalce kemičnih snovi. Za uvoznike izdelkov v EU morajo 
veljati enaka pravila, kot veljajo za evropske proizvajalce. Ta predlog spremembe zahteva, da 
se vzpostavi uravnotežen pravni okvir za evropske in neevropske proizvajalce.

Predlog spremembe, ki ga vložita Dagmar Roth-Behrendt in Chris Davies

Predlog spremembe 212
Naslov I, poglavje 1, člen 2, odstavek 2 a (novo)

2a. Sedanja Uredba ne posega v prepovedi 
in omejitve, določene v Direktivi Sveta 
76/768/EGS, kot je bila spremenjena, v 
zvezi s:
(a) preskusi na živalih za končno sestavo 
kozmetičnih proizvodov ali nekatere ali vse 
njihove sestavine; in
(b) trženje kozmetičnih proizvodov, katerih 
nekatere ali vse sestavine ali končna 
sestava so bile preskušene na živalih.
Če so snovi, ki se uporabljajo kot 
kozmetične sestavine, vključene v tej 
uredbi, niso dovoljeni preskusi na živalih za 
namene presoje, ki jo zahteva ta uredba v 
zvezi s takšnimi snovmi.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vložijo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
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Anders Wijkman in Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 213
Naslov 1, poglavje 2, člen 3, odstavek 1

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlog uporablja opredelitev snovi, ki temelji na zakonodaji, katere cilj je predvsem urejanje 
umetnih kemikalij. Tako opredelitev „snovi“ v predlogu iz svojih zahtev izvzema nečistoče „ki 
nastanejo pri uporabljenem postopku“. Treba je pojasniti, da to izvzetje vključuje tudi 
nečistoče, ki se pojavljajo v naravi.

V praksi se bodo proizvajalci papirja in vpojnega papirja zelo težko uskladili z zahtevami 
predlagane Uredbe REACH za vsako naravno nečistočo, ki se skupaj s celulozo izloči iz lesa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 214
Naslov 1, poglavje 2, člen 3, odstavek 1

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

1. Snov pomeni kemični element in njegove 
spojine v naravnem stanju ali pridobljene s 
kakršnim koli proizvodnim postopkom, 
vključno z vsemi dodatki, potrebnimi za 
ohranitev njene obstojnosti, in vsemi 
nečistočami, ki nastanejo pri uporabljenem 
postopku, ne vključuje pa topil, ki se lahko 
izločijo, ne da bi to vplivalo na obstojnost 
snovi ali spremenilo njeno sestavo. Snovi 
vključujejo izdelke, ki vsebujejo samostojno 
snov ali snov v pripravku, v katerem naj bi 
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se ta snov sprostila pod običajnimi in 
razumno predvidljivimi pogoji uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Za izdelek, s katerim se namenoma sprosti snov, na primer kasete s črnilom ali gasilni aparat, 
morajo veljati primerne zahteve. Enake določbe se morajo uporabljati za omenjene snovi, ne 
glede na to, ali so najprej v embalaži ali paketu in se šele nato sprostijo. Če se ta določba ne 
spremeni, bodo za to kategorijo proizvodov veljale nižje zahteve kot za druge izdelke.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik,
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges, Philippe Busquin + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 215
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 2

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.

Or. xm

Obrazložitev

Kovinske zlitine se v sedanji zakonodaji EU štejejo za „pripravke“, ker so sestavljene iz dveh 
ali več snovi (kovin). Vseeno so posamezne snovi raztopljene skupaj tako, da oblikujejo zlitino 
z novo kristalinsko strukturo, od katere se ne morejo ločiti z mehanskimi postopki in ki ima 
popolnoma drugačne lastnosti kot prvotna snov. Ko se zlitina ohladi na sobno temperaturo, 
se ohranijo njena nova kristalinska struktura in posebne lastnosti.

Zlitin, kot pripravke, ni treba registrirati, vendar je treba oceniti varnost uporabe kovin v 
zlitinah (daleč najpogostejša uporaba kovin). Da se pravilno določi možno tveganje v zvezi z 
zlitinami, je te treba oceniti na podlagi njihovih novih notranjih lastnosti in ne ob upoštevanju 
možnih nevarnosti posameznih snovi, iz katerih so sestavljene. Zato se od Evropske komisije 
zahteva, da v Direktivi o nevarnih pripravkih (1999/45/ES) razišče potrebo po posebni metodi 
razvrščanja zlitin, ob upoštevanju njihovih posebnih kemijskih lastnosti.

Čeprav je v Prilogi I a k predlogu REACH priznano, da so zlitine „posebni pripravki“, to ni 
določeno v zakonodajnem delu osnutka besedila. Brez priznanja, da so posebni pripravki, bi 
bilo skoraj 30.000 zlitin za tržne namene nepravilno ocenjenih, ker bi bile ocenjene glede na 
lastnosti posameznih sestavin. Zato bi se vzdolž dobavne verige pošiljali napačni podatki. 
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Razvoj in sporočanje pravilnih podatkov o tveganju snovi in pripravkov je eden glavnih ciljev 
predloga REACH in je bistven za dolžnost skrbnega ravnanja proizvajalcev zlitin. (Oomen-
Ruijten in drugi)

Predlog Komisije za REACH, ki velja sedaj, obravnava kovinske zlitine kot „pripravke“, ker 
so sestavljene iz dveh ali več snovi (kovin). Vseeno se v zlitini posamezne snovi raztopijo 
skupaj tako, da oblikujejo novo, nedeljivo kristalno mrežo, od katere se ne morejo ločiti z 
mehanskimi postopki in ki ima popolnoma drugačne lastnosti kot prvotna snov. Postopek 
hlajenja na sobno temperaturo trajno vzpostavi novo strukturo in posebne lastnosti zlitine 
(Krahmer in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges in Philippe Busquin

Predlog spremembe 216
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 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 
mogoče zlahka ločiti z mehanskimi 
postopki.

Or. en

Obrazložitev

ZN je soglašal z opredelitvijo kovinskih zlitin v kontekstu Globalno usklajenega sistema za 
klasifikacijo in označevanje kemikalij (GHS), ki ga je odobril Pododbor strokovnjakov za 
GHS Ekonomsko-socialnega sveta ZN decembra 2002 in ki je bil objavljen marca 2003. To 
opredelitev je treba vključiti v REACH kot novo opredelitev.

Komisija se strinja, da mora industrija ob posvetovanju s Komisijo in državami članicami 
pripraviti tehnični usmeritveni dokument (TUD) za oceno „kovin“, tj. kovin, zlitin in 
anorganskih kovinskih spojin. TUD ne more biti omenjen v zakonodaji, vendar mora biti 
jasna povezava med zakonodajo in materiali, za katere velja TUD. Anorganske kovinske 
spojine in kovine so „snovi“, kot je opredeljeno v členu 3, zlitine pa niso opredeljene.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 217
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 2 a (novo)

(2a) Naravna snov pomeni snovi, ki se 
pojavljajo v naravi in so neobdelane, 
obdelane le z ročnimi, gravitacijskimi ali 
mehanskimi postopki, z raztapljanjem v 
vodi, flotacijo, ogrevanjem zgolj za 
odstranitev vode, ali so pridobljene iz zraka 
na kakršen koli način brez kemične 
spremembe snovi.

Or. en

Obrazložitev

Za izboljšanje izvedljivosti mora REACH vključiti tudi opredelitev za „naravno“.

Predlog spremembe, ki ga vložita Liam Aylward in Avril Doyle

Predlog spremembe 218
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 3

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

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

Or. en

Obrazložitev

Predlagana opredelitev Komisije je pomemben odmik od opredelitve, ki jo je EU v preteklosti 
uporabljala za opredelitev izdelka. Nujno je zanesljivo razlikovati med snovmi/pripravki in 
končnimi proizvodi; sedaj predlagano besedilo, „ki bolj določa njegovo končno uporabo kot 
njegova kemična sestava“ bi povzročilo zmedo. Predlog spremembe opredelitve bi bolje 
izrazil pomen v kontekstu te uredbe.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Jorgo Chatzimarkakis in Holger Krahmer

Predlog spremembe 219
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 3

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

3. Izdelek pomeni predmet, sestavljen iz ene 
ali več snovi ali pripravkov, ki med 
proizvodnjo dobi posebno obliko ali 
površino, ki bolj določa njegovo končno 
uporabo kot njegova kemična sestava. 
Kompleksni proizvodi, sestavljeni iz več kot 
enega izdelka, so zbirka izdelkov. Dolžnosti 
v zvezi z izdelki, ki izhajajo iz te uredbe, 
veljajo za izdelke, ko se prodajajo med 
ločenimi pravnimi osebami.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je jasnost v zvezi s tem, kaj sestavlja izdelek, še zlasti v zvezi s kompleksnimi 
proizvodi, ki so pravzaprav zbirka izdelkov. Predlagana pojasnitev bi zagotovila, da se v 
dobavni verigi čim prej sprejmejo ukrepi za obravnavo dolžnosti REACH in preprečitev, da se 
obveznosti preložijo na uporabnike na nižji stopnji.

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies in Frédérique Ries

Predlog spremembe 220
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 8 a (novo)

„proizvajalec izdelka“ pomeni fizično ali 
pravno osebo, ki

– proizvaja in prodaja pod lastno blagovno 
znamko

– preprodaja pod lastno blagovno znamko 
proizvod pa se ne šteje za proizvajalca, če se 
na proizvodu pojavi blagovna znamka 
izdelovalca

– poklicno uvaža na trg Skupnosti; 

Or. en
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Obrazložitev

REACH opravlja opredelitve proizvajalcev/uvoznikov in uporabnikov na nižji stopnji 
kemičnih snovi. Treba je vključiti učinkovite opredelitve za uvoznike in proizvajalce izdelkov, 
ki bodo obravnavale tudi praktičnost obveznosti REACH za proizvajalce z lastno etiketo. Da 
se zagotovi izvedljivost, mora opredelitev proizvajalca temeljiti na besedilu, uporabljenem v 
obstoječih direktivah EU.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 221
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 12

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

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

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle in Thomas Ulmer

Predlog spremembe 222
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 13 a (novo)

13a. Kategorija izpostavljenosti pomeni 
razvrstitev predvidenih potekov 
izpostavljenosti glede na kategorije, ki so 
določene na podlagi lastnosti snovi in 
podatkov o izpostavljenosti;

Or. de

Obrazložitev

Uvedba kategorij izpostavljenosti omogoča zmanjšanje obveznosti uporabnikov na nižji 



PE 357.816v01-00 72/89 AM\565896SL.doc

SL

stopnji. Možna merila za kategorizacijo vključujejo povezovanje uporab snovi s primerljivimi 
vzorci izpostavljenosti (raven, pogostnost, trajanje in način izpostavljenosti). Z uporabo 
kategorij izpostavljenosti se lahko posamezne uporabe razvrstijo v skupine, za katere je 
mogoča standardna ocena izpostavljenosti. To pomeni, da ocena posameznih faz v 
življenjskem ciklu proizvoda ni potrebna, ker je le dejanska izpostavljenost ključni dejavnik 
pri oceni tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 223
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 13 a (novo)

13a. Kategorija izpostavljenosti pomeni 
kategorizacijo glede na skupino uporab. 
Kategorija izpostavljenosti vključuje 
naslednje parametre:

• vrsta izpostavljenosti: ustna, dermalna, z 
vdihavanjem, okoljska, zaprt sistem

• trajanje izpostavljenosti: posamezno –
redko, pogosto – trajno

• uporabniki: poklicni, končni potrošnik;

Or. de

Obrazložitev

Brez kategorij izpostavljenosti, ki so bile jasno opredeljene in določene, uporabniki kemikalij 
na nižji stopnji ne bodo imeli nobene pravne varnosti in ne bodo mogli načrtovati z 
zaupanjem. Uredba mora zato vključevati seznam kategorij izpostavljenosti vseh sektorjev, ki 
vključuje vse uporabe. To ne bi le povečalo praktičnosti sistema, ampak bi tudi zagotovilo 
uporabnikom na nižji stopnji pravno varnost in pomembno rešilo težave varstva znanja in 
izkušenj.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 224
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 14, uvodni del

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

14. Vmesni proizvod pomeni snov, ki se 
proizvede in porabi ali uporabi izključno pri 
kemični predelavi za preoblikovanje v drugo 
snov (v nadaljevanju sinteza) s strani ali v 
imenu njegovega proizvajalca ali drugega 
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proizvajalca kemikalij, ki kupi vmesni 
proizvod za ta namen. Za obseg snovi, 
uporabljenih kot vmesni proizvodi, veljajo 
določbe iz naslova IV in za obseg, prodan 
za druge posebne uporabe, veljajo določbe 
iz naslova II:

Or. en

Obrazložitev

Veliko snovi se uporablja izključno ali predvsem kot vmesni proizvodi pri proizvodnji drugih 
kemičnih snovi ali polimerov. Kemični vmesni proizvod lahko uporabi ista pravna oseba, ki je 
odgovorna za njegovo proizvodnjo, in se lahko proda tretjim strankam kot surovina za 
predelavo v njihovih obratih. V vsakem primeru pri uporabi kot kemični vmesni proizvod 
uporabi kemična industrija snov v skladu z dobro proizvodno prakso pod pogoji, da se 
zagotovi varnost ljudi in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 225
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 14 (c)

14 (c) prepeljan izoliran vmesni proizvod
pomeni vmesni proizvod, ki ne izpolnjuje 
meril za neizoliran vmesni proizvod in se 
prepelje v drug kraj oziroma pripelje iz 
drugega kraja.

14 (c) prepeljan izoliran vmesni proizvod
pomeni vmesni proizvod, ki ne izpolnjuje 
meril za neizoliran vmesni proizvod in se 
prepelje v drug kraj oziroma pripelje iz 
drugega kraja, če se lastništvo vmesnega 
proizvoda prenese z ene pravne osebe na 
drugo ali ne.

Or. en

Obrazložitev

Člena 3(14)(i) in (ii) zagotavljata opredelitve za na mestu izolirane vmesne proizvode in za 
prepeljane izolirane vmesne proizvode. Člen 3(15) opredeljuje „mesto“ kot eno samo 
lokacijo, na kateri se delijo nekateri objekti in infrastruktura. Ne člen 3(14)(ii) niti (iii) ne 
pojasnjujeta, ali je dovoljen prenos lastništva vmesnega proizvoda med pravnimi osebami. V 
nasprotnem primeru bo verjetno za vmesni proizvod, prenesen in uporabljen znotraj pravne 
osebe, veljal naslov IV, medtem ko bo za isti vmesni proizvod, prodan drugi pravni osebi, na 
istem mestu ali na daljavo, veljal naslov II.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, 
Anders Wijkman in Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 226
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 14 a (novo)

14a. Kemično nespremenjena snov pomeni 
snov, katere kemijska zgradba se ne 
spremeni, tudi če je bila obdelana s 
kemičnim postopkom – na primer, ko je 
bila snov kemično obdelana za odstranitev 
nečistoč;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 227
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 19

19. Pristojni organ pomeni organ ali 
organe, ki jih ustanovijo države članice za 
izvajanje obveznosti iz te uredbe.

19. Pristojni organ pomeni centralno 
agencijo, ki je ustanovljena za izvajanje 
obveznosti iz te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Da se izognemo izkrivljanju konkurence na notranjem trgu, mora vse postopke REACH 
izvajati centralna agencija za kemikalije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer in Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 228
Naslov I, poglavje 2, člen 3, točka 20, uvodni del
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20. Snov v postopnem uvajanju pomeni 
snov, ki je v 15-letnem obdobju pred
začetkom veljavnosti te uredbe, izpolnjevala 
vsaj eno od naslednjih meril:

Snov v postopnem uvajanju pomeni snov, ki 
je v obdobju od 18. septembra 1981 do 
datuma začetka veljavnosti te uredbe, 
izpolnjevala vsaj eno od naslednjih meril:

Or. it

Obrazložitev

EINECS navaja snovi na trgu 18. septembra 1981. Če določimo ta datum za referenčno 
točko, se izognemo dokazovanju proizvajalcev, da je bila snov dejansko na trgu 15 let pred 
začetkom veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 229
Naslov 1, poglavje 2, člen 3, odstavek 22

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da lahko proizvodi, v postopke usmerjene raziskave in 
razvoj sami urejajo snovi, pripravke in izdelke. Povezano s predlogi sprememb člena 4a, 
člena 7 in člena 34(4).

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 230
Naslov 1, poglavje 2, člen 3, odstavek 22

22. V proizvode in postopke usmerjene 
raziskave in razvoj pomeni vsak znanstveni 

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

razvoj (skupaj s pripravki in izdelki, 
uporabljenimi za poskusne teste pod 
pravimi pogoji), povezan z razvojem 
proizvoda ali nadaljnjim razvojem snovi, pri 
čemer se za razvoj proizvodnega postopka 
in/ali za preskus področja uporabe snovi 
uporabijo poskusni proizvodni obrat ali 
proizvodni preskusi.

Or. it

Obrazložitev

Predlagane spremembe bolj natančno določajo, da so v razvoj proizvoda vključeni pripravki 
in izdelki, ki so uporabljeni v poskusnih testih pod pravimi pogoji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 231
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 23

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

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

Or. de

Obrazložitev

Zgornja meja ene tone neupravičeno omejuje svobodo na področju znanosti in raziskave.

Amendment by Holger Krahmer

Predlog spremembe 232
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 24

24. Lastna uporaba registracijskega 
zavezanca pomeni uporabo registracijskega 
zavezanca v industrijske ali poklicne 
namene.

24. Kategorija izpostavljenosti
registracijskega zavezanca pomeni
kategorijo izpostavljenosti, ki vključuje
uporabo katerega koli registracijskega 
zavezanca v industrijske ali poklicne 
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namene.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe za člen 3(13a).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis in Miroslav 

Mikolášik

Predlog spremembe 233
Naslov 1, poglavje 2, člen 3, odstavek 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, izražene na podlagi osnovnih 
kemijskih lastnosti snovi kot take ali v 
pripravku ali uporabo pripravka, ki jo določi 
udeleženec dobavne verige (črtano) ali ki jo 
pisno sporoči neposredni uporabnik na nižji 
stopnji in je zajeta v varnostnem listu, 
poslanem zadevnemu uporabniku na nižji 
stopnji;

Or. it

Obrazložitev

Opredelitev navedene uporabe ne sme vključevati „lastne uporabe“, ker dolžnost obveščanja 
o posebni uporabi pogosto povzroči razkritje tehnične strategije in nepošteno izpostavljanje 
konkurenci. Ta ovira se premaga s sklicevanjem na osnovne lastnosti. Ta predlog spremembe 
je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova I: Splošna vprašanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 234
Vzporedni predlog spremembe

neželena uporaba uporaba, ki ni podprta
(Ta predlog spremembe velja za celotno 
obravnavano zakonodajno besedilo, skupaj s 
prilogami; sprejetje predloga spremembe 
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zahteva, da se v celotnem besedilu uvedejo 
tehnične prilagoditve)

Or. it

Obrazložitev

Nadomešča pojem „neželena uporaba“, ki je pravno zelo nejasen, s pojmom „uporaba, ki ni 
podprta“. Povezano s predlogom spremembe člena 2(26) istega avtorja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 235
Naslov 1, poglavje 2, člen 3, odstavek 26

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

26. Uporaba, ki ni podprta, pomeni, da 
obstaja omejitev uporabe znotraj pomena 
naslova VIII ali odločitve, povezane s 
tveganjem izpostavljenosti, in omejitev pri 
nevključitvi kot navedene uporabe. 
Proizvajalec in/ali uvoznik obvesti 
uporabnika na višji stopnji o tej odločitvi in 
razlogu za takšno odločitev vsaj 18 mesecev 
pred iztekom obdobij iz členov 21(1) in (2).

Or. it

Obrazložitev

Pridružuje se odločitvi, da se ne podprejo pristop, ki temelji na tveganju, in gospodarski 
dejavniki. Nova odločitev je bistvena pri zagotavljanju, da se vse varne in navedene uporabe 
snovi registrirajo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer in Erna Hennicot-

Schoepges

Predlog spremembe 236
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 26

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

26. Uporaba, ki je ne podpirajo uporabniki
na nižji stopnji, pomeni uporabo, ki jo 
registracijski zavezanec lahko upravičeno 
odsvetuje, ker meni, da ni varna ali 
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gospodarsko trajnostna.

Or. en

Obrazložitev

Besedna zveza „neželena uporaba“ ima bolj čustveno kot znanstveno ali pravno konotacijo. 
Registracijski zavezanci morajo imeti pravico, da odsvetujejo uporabo, za katero mislijo, da 
ni varna ali gospodarsko trajnostna, vendar ne sme odsvetovati uporab, ki jih preprosto ne 
želijo registrirati.

Amendment by Dagmar Roth-Behrendt

Amendment 237
Title 1, Chapter 2, Article 3, paragraph 26

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

26. Neželena uporaba pomeni uporabo 
uporabnikov na nižji stopnji, ki jo 
registracijski zavezanec odsvetuje z 
znanstveno utemeljenimi razlogi proti 
varnosti te uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil položaj uporabnikov na nižji stopnji znotraj dobavne 
verige. Pojasnjuje, da registracijski zavezanci lahko omejijo uporabo snovi uporabnikom na 
nižji stopnji, če obstaja tehten znanstveni razlog, še zlasti v zvezi z zdravjem ljudi in 
varovanjem okolja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 238
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 26

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

26. Neželena kategorija izpostavljenosti
pomeni kategorijo izpostavljenosti uporabe
uporabnikov na nižji stopnji, ki jo 
registracijski zavezanec odsvetuje.

Or. de
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Justification

Glej obrazložitev predloga spremembe za člen 3(13a).

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 239
Naslov 1, poglavje 2, člen 3, odstavek 28

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

28. Na leto pomeni na koledarsko leto. 
Razen če ni v primeru novih snovi drugače 
navedeno, se letne količine izračunajo na 
podlagi povprečja obsega proizvodnje iz 
treh predhodnih koledarskih let, v katerih 
je bila snov proizvedena.

Or. it

Obrazložitev

Cilj je omogočiti prilagodljivost v sistemu REACH ob upoštevanju nihanj v obsegu 
proizvodnje. Predlog spremembe ravno tako izloča tveganje podjetja, ki mora nenadoma 
izpolniti bolj ali manj stroge zahteve, ki jih povzročajo ta nihanja povpraševanja. Pri snoveh, 
ki se še niso proizvajale, se mora upoštevati samo tekoče leto.

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 240
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a. Ekvivalentna tonaža izpostavljenosti je 
ocenjena izpostavljenost potrošnikov 
(ločeno od tistih delavcev, ki so vključeni v 
proizvodnjo, predelavo in prevoz) snovi in 
se izračuna tako, da se tonaža proizvedene 
ali uvožene snovi proizvajalca ali uvoznika 
na leto pomnoži z odstotkom letne tonaže, 
ki bo povzročila izpostavljenost potrošnikov 
tej snovi.

Or. en

Obrazložitev

Sedanja prednostna naloga, ki temelji le na obsegu ni pravična navedba za nujnost niti za
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možno tveganje. Zelo veliko število mineralov in rud ter drugih naravno pridobljenih 
proizvodov bo preplavilo sistem med prvo fazo registracije. Načrt registracije, ki strogo 
temelji le na tonaži, proizvedeni ali uporabljeni na leto, bo verjetno povzročil zamudo pri 
preskušanju umetnih kemikalij, ki jih namerava pokrivati REACH. Treba je opredeliti TEE, 
kot je opredeljen v členu 21.

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 241
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a. odpadki so katere koli snovi, pripravki 
ali izdelki, ki jih vključuje Direktiva Sveta 
75/442/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev odpadkov se mora vključiti za večjo jasnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 242
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a. kemični odpadki so snovi ali odpadki, 
ki nastajajo med predelavo kemikalij, ki se 
ne morejo koristno uporabljati in ki se 
morajo odlagati ustrezno v napravi za 
obdelovanje odpadkov, kot je določeno v 
drugi zakonodaji. Kemični odpadki, kot so 
opredeljeni zgoraj, morajo biti izključeni iz 
določb te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

V nasprotju s sedanjo zakonodajo predlogi REACH ne zagotavljajo splošnega izvzetja za 
odpadke. Vendar je treba opredeliti položaj odpadkov v Uredbi in zahteva se opredelitev 
odpadkov.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González + Alessandro 

Foglietta Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini and Sergio Berlato

Predlog spremembe 243
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

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

Or. it

Obrazložitev

V korist pravilne uporabe predpisov je treba vključiti opredelitev malih in srednje velikih 
podjetij, ker so ta še posebno občutljiva skupina prebivalstva v postopku. Ta predlog 
spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb členov iz naslova I: Splošna vprašanja 
(Vernola in drugi)

Sistem REACH lahko oškoduje mala in srednje velika podjetja. Zato morajo biti taki subjekti 
vključeni v ad hoc postopek, iz tega sledi, da mora opredelitev vključevati opis izraza, ki se bo 
uporabljal.
Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe, ki uvaja nov člen 35a. (Foglietta 
in drugi)

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 244
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a.  Nizko tveganje/nizka izpostavljenost 
industrijske uporabe je industrijska 
uporaba, prikazana, v zadovoljstvo 
pristojnim organom držav članic, na 
katerih ozemlju se pojavlja industrijska 
uporaba, kot zmanjševanje ravni 
izpostavljenosti delavcev, na najnižjo 
tehnično mogočo, snovem ter izpust, 
emisije ali druge sprostitve snovi v okolje in 
da ne bo predstavljala tveganja delavcem, 
javnosti ali okolju.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je jasno opredeliti nizko tveganje/nizko izpostavljenost industrijske uporabe za 
zagotovitev jasne in dosledne uporabe določb o snoveh z nizkim tveganjem/nizko 
izpostavljenostjo industrijske uporabe v členu 57, ki vključuje odobritev avtorizacije. To bo 
pripomoglo k jasni in preglednejši uporabi Uredbe tako, da bo avtorizacija snovi izpeljana na 
podlagi vrednotenja tveganja za zdravje ljudi in okolja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 245
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a. Seznam snovi je seznam Agencije, na 
katerem so, za vsako predhodno 
registrirano snov, podatki v zvezi s snovjo, 
katerih deli v zvezi s snovjo in njeno 
uporabo so objavljeni kot povzetki na 
medmrežju.

Or. de

Obrazložitev

Da se izogne nepotrebnim, dvojnim stroškom, zlasti za mala in srednje velika podjetja, mora 
Agencija zbrati podatke na seznamu snovi v zvezi s snovjo in dodatne podatke, kjer je to 
potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 246
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 b (novo)

29b. Prednostna stopnja pomeni eno od 
treh stopenj, v katero spada vsaka snov 
glede na predregistracijo in registracijo v 
skladu s kriteriji strupenosti, ravnijo tonaže 
in uporabo v skladu s Prilogo IVa in ki je 
izjemno pomemben dejavnik pri določanju 
časovnega okvira za upravljanje na podlagi 
tveganja in za obseg zahtevanih podatkov.

Or. de
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Obrazložitev

Da se glede na registracijo in zlasti predregistracijo sestavi prednostni seznam na podlagi 
tveganja, se morajo strupenost in izpostavljenost, poleg skupnega obsega, oceniti v skladu z 
novo Prilogo IVa.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 247
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29c. Kategorija uporabe in izpostavljenosti 
je kombinirana kategorizacija uporab glede 
industrijskih, poklicnih ali potrošniških 
uporab in načinov, na katere pride snov v 
okolje, ter glede na trajanje in pogostost 
izpostavljenosti v skladu s Prilogo Iaa.

Or. de

Obrazložitev

Da se omogoči pristop, ki temelji na podlagi tveganja, in ne sklicevanja na obseg, sta vpeljani 
kategoriji uporabe in izpostavljenosti v skladu s Prilogo Iaa.

Predlog spremembe, ki ga vložita Frédérique Ries in Chris Davies

Predlog spremembe 248
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

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

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev občutljivih skupin prebivalcev je bistvena za zagotovitev, da se določijo dovzetni 
prebivalci in da se lahko skladno s tem sprejmejo ustrezni ukrepi za zmanjšanje tveganja in 
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izpostavljenosti tega prebivalstva.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 249
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a. Občutljive skupine prebivalstva so 
občutljivi ljudje, vključno z novorojenčki, 
dojenčki, otroki, nosečnicami, doječimi 
materami in starejšimi osebami.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev občutljivih skupin prebivalstva je potrebna za zagotovitev, da se identificira 
občutljivo prebivalstvo in da se lahko skladno s tem sprejmejo ustrezni ukrepi za zmanjšanje 
tveganja tega prebivalstva. Opredelitev temelji na prebivalstvu z visoko stopnjo tveganja, ki je 
bilo uporabljeno v najnovejši resoluciji Evropskega parlamenta o evropskem akcijskem 
načrtu za okolje in zdravje (Riesovo poročilo).

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 250
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a. Izpostavljenost je stik ljudi ali okolja s 
snovmi zaradi sprostitve pod običajnimi ali 
razumno predvidljivimi pogoji uporabe. Za 
ocenjevanje izpostavljenosti se 
izpostavljenost razvrsti v kategorije 
izpostavljenosti ob upoštevanju različnih 
načinov uporabe in ukrepov za 
obvladovanje tveganja. Te kategorije se 
lahko razdelijo v bolj podrobne postopke, 
kjer je treba izpostavljenost pravilno 
oceniti; 

Or. en

Obrazložitev

Razen vsebovanih lastnosti snovi sta ključna elementa REACH še uporaba in izpostavljenost 
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tem snovem. Pojem uporabe je že opredeljen, medtem ko pojem izpostavljenosti še vedno ni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 251
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 b (novo)

29b. Kategorija izpostavljenosti pomeni 
načine izpostavljanja, ki se razlikujejo 
glede na način, pomemben za človeka 
(oralno, dermalno, inhalacija), okolje 
(zrak, voda, zemlja, živi organizmi), raven 
sprejemanja ukrepov za nadzorovanje 
izpostavljenosti (industrijska, poklicna, 
zasebna) in mogočo izpostavljenost v smislu 
trajanja, pogostosti in obsega, kot je 
opisano v Prilogi 1c. 

Or. en

Obrazložitev

Da lahko ocenjujemo izpostavljenost različnih uporab, sta uvedeni definiciji kategorije 
izpostavljenosti in poteka izpostavljenosti. Z uporabo kategorij izpostavljenosti in/ali poteka 
izpostavljenosti se lahko ocenjevanje izpostavljenosti bistveno poenostavi (glej delovne 
dokumente, priložene kot razlaga). Da lahko skupno razumemo in strukturiramo te kategorije 
(zlasti za MSP), je treba opisati vsaj načela v Prilogi k REACH in ne pustiti le opisa v 
usmeritvenem dokumentu, kot je nameravala Komisija. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 252
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29b. Potek izpostavljenosti je opis določenih 
izpostavljenosti, ki izhajajo iz nekaterih 
načinov uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev nove točke 29b, ki jo je vložil isti poslanec.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 253
Naslov I, poglavje 2, člen 3, odstavek 29 a (novo)

29a. Snovi na podlagi rastlin so 
kompleksne snovi, pridobljene tako, da se 
cela rastlina ali njen del izpostavi 
fizikalnemu procesu, na primer ekstrakciji, 
destilaciji, stiskanju, frakcioniranju, 
prečiščevanju, koncentraciji ali 
fermentaciji, katerih sestava se razlikuje 
glede na tip in vrsto rastline, pogoje, pod 
katerimi se ta goji in pospravi, ter 
uporabljeno metodo predelave.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je vključiti natančno opredelitev proizvodov, pridobljenih iz rastlin, da se začrta 
okvir za izvzetje in zagotovi pravna varnost.

Proizvodi, pridobljeni iz rastlin, niso proizvodi s kemijskega stališča, kot je določeno v 
predlogu Komisije, zato jih je treba razlikovati od ostalih snovi, ki jih vključuje REACH.


