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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 – C5-0531/2003 – 2003/0531(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jonas Sjöstedt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 

Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate 
Sommer, Erna Hennicot-Schoepges in Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 403
Člen 4, odstavek 1

1. Določbe iz tega naslova se ne 
uporabljajo, če se snov uporablja:

črtano

(a) v zdravilih za ljudi ali živali na področju 
uporabe Uredbe (EGS) št. 2309/93, 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
2001/82/ES in Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2001/83/ES;
(b) kot dodatek živilom na področju 
uporabe Direktive Sveta 89/107/EGS;
(c) kot aromatski dodatek živilom na 
področju uporabe Odločbe Komisije 
1999/217/ES;
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(d) kot krmni dodatek na področju uporabe 
Direktive Sveta 70/524/EGS;
(e) v prehrani živali na področju uporabe 
Direktive Sveta 82/471/EGS;

Or. en

Obrazložitev

Na omenjenih področjih se uporablja zakonodaja EU, vendar okoljski vidiki niso bili ustrezno 
upoštevani. Zato ni sprejemljivo, da se ta področja izvzamejo iz obveznosti registracije
(Sjöstedt).

Te določbe so zdaj vključene v člen 2 (cb) (novo) in Prilogo I (ba) (novo) (Foglietta in drugi).

Zaradi poenostavitve in konsolidacije morajo biti v eni določbi našteta vsa izvzetja iz 
področja uporabe. Vsa izvzetja morajo biti v členu 2 (glej predlog spremembe k členu 2).
Povezano s predlogi sprememb členov 2, 8 in 53–5 (Oomen-Ruijten in drugi).

Posledica novega člena 2 (Roth-Behrendt).

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 404
Člen 4, odstavek 1, točka (e a) (novo)

(h) v fitofarmacevtskih sredstvih na 
področju uporabe Direktive Sveta 
91/414/EGS1;
1UL L 230, 19.8.1991, str.1.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili dvojni ureditvi snovi, uporabljenih v pesticidih, pod Uredbo REACH in 
Direktivo 91/414/EGS, ne da bi odstranili fitofarmacevtska sredstva iz celotnega področja 
uporabe Uredbe REACH.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 405
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 (e a) (novo)

(ea) v raziskavah in razvoju, vključno z v 
teorijo, proizvode in postopke usmerjene 
raziskave.

Or. de

Obrazložitev

Raziskave in tehnološki razvoj so temelji konkurenčnosti v EU. Velika pomembnost raziskav 
in tehnološkega razvoja za Evropo upraviči izvzetje tega področja iz zahteve po registraciji v 
okviru REACH.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 406
Člen 4, odstavek 2, točka (c a) (novo)

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 407
Člen 4, odstavek 3

3. Na mestu izolirani vmesni proizvodi ali 
prepeljani izolirani vmesni proizvodi se 
izvzamejo iz poglavij 2 in 3, ne da bi to 
vplivalo na poglavja 4, 5 in 6.

3. Na mestu izolirani vmesni proizvodi ali 
prepeljani izolirani vmesni proizvodi se 
izvzamejo iz poglavja 3, ne da bi to vplivalo 
na poglavja 4, 5 in 6.

Or. en

Obrazložitev

Vmesni proizvodi morajo biti izvzeti iz obveznosti registriranja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 408
Člen 4 a (novo)

Člen 4 a
Izvzetje iz obveznosti registriranja za v 

proizvode in postopke usmerjene raziskave 
in razvoj (PPORD)

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe spodbuja v postopke in proizvode usmerjene raziskave in razvoj s 
poenostavitvijo zahtev, določenih v predlogu, in z odprtjem možnosti za uporabnike na nižji 
stopnji, ob tem pa bo odprta možnost za posredovanje organov. Dovolj je vedeti, kje se 
PPORD izvaja, zato, da v primerih zaskrbljenosti organi vedo, na koga se obrniti, da lahko 
hitro ukrepajo. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni med izvajanjem raziskave, bodo zagotovili 
varovanje zdravja ljudi in varstvo okolja.

Določbe o PPORD je treba postaviti na začetek naslova III kot nov člen 4a, ker vsebujejo 
splošno izvzetje iz obveznosti registriranja (povezane s predlogi sprememb členov 3(22), 7 in 
34(4)).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 409
Člen 4 a (novo)

Člen 4a
Prijava snovi kot takih ali v pripravkih

1. Razen če ni v tej uredbi drugače 
določeno, vsak proizvajalec, ki proizvede 
snov v količini, ki znaša eno tono ali več na 
leto, ali proizvajalec, ki izpolnjuje eno od 
meril iz točk (a) do (c), predloži Agenciji 
prijavo.
Razen če ni v tej uredbi drugače določeno, 
vsak uvoznik, ki uvozi ali proizvede snov 
kot tako ali v pripravku v količini, ki znaša 
eno tono ali več na leto, ali proizvede snov, 
ki izpolnjuje eno od meril iz točk (a) do (c), 
predloži Agenciji prijavo.
(a) snovi, ki v skladu z Direktivo 
67/548/EGS izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot rakotvorne iz skupine 1 ali 2;
(b) snovi, ki v skladu z Direktivo 
67/548/EGS izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot mutagene iz skupine 1 ali 2;
(c) snovi, ki v skladu z Direktivo 
67/548/EGS izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot strupene za razmnoževanje iz 
skupine 1 ali 2.
2. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera 
predloži Agenciji prijavo v zvezi s katerim 
koli monomerom ali drugimi 
neregistriranimi snovmi, ki izpolnjujejo 
merila iz člena 4(1)(a) (novo), točke (a) do 
(c), ali če sta izpolnjena naslednja pogoja:
(a) polimer vsebuje najmanj 2 mas. % (g/g) 
takšnih monomerov ali drugih snovi;
(b) skupna količina takšnih monomerov ali 
drugih snovi znaša eno tono ali več na leto.
3. Ko je predložena prijava, je treba plačati 
pristojbino, ki jo določi Agencija.
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Or. nl

Obrazložitev

Da bi preverili stopnjo zaskrbljenosti, do katere pride snov, je treba predložiti prijavo za 
registracijo. Na podlagi teh informacij se lahko snov razvrsti glede na stopnjo zaskrbljenosti 
(Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 410
Člen 4 b (novo)

Člen 4b
Prijava snovi v izdelkih

Vsak proizvajalec ali uvoznik izdelka 
predloži Agenciji prijavo za vsako snov, ki 
je vsebovana v teh izdelkih, če zadevna snov 
izpolnjuje eno od meril iz člena 4(1)(a) 
(novo), točke (a) do (c).

Or. nl

Obrazložitev

Da bi preverili stopnjo zaskrbljenosti, do katere pride snov, je treba predložiti prijavo za 
registracijo. Na podlagi teh informacij se lahko snov razvrsti glede na stopnjo zaskrbljenosti 
(Bloklandov prednostni paket). 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 411
Člen 4 c (novo)

Člen 4c
Informacije, ki jih je treba predložiti ob 

prijavi
1. Ob prijavi, ki je zahtevana v skladu s 
členom 4(1)(a) (novo), je treba predložiti 
naslednje informacije v obliki, ki jo je 
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Agencija določila v skladu s členom 108:
(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku v 
skladu s točko 1.1 Priloge IV;
(b) podatke o snoveh v skladu s točkama 
2.1 in 2.2 Priloge IV;
(c) informacije o proizvajalcu snovi v 
skladu s točko 3.1 Priloge IV; te 
informacije predstavljajo vsako navedeno 
uporabo s strani obvestitelja;
(d) razvrstitev in označitev snovi v skladu s 
točko 4.1 Priloge IV;
(e) stopnjo obstojnosti v skladu s Prilogo 
XII(a) novo;
(f) bioakumulativnost v skladu s Prilogo 
XII(a) novo;
(g) (eko)toksičnost v skladu s Prilogo 
XII(a) novo.
Informacije o notranjih lastnostih snovi 
morajo biti v skladu z merili, določenimi v 
členu 12.
2. Prijava mora biti izvedena v 18 mesecih 
od začetka veljavnosti te uredbe.

Or. nl

Obrazložitev

Razen splošnih informacij o obvestitelju mora prijava vključevati tudi informacije o 
obstojnosti, bioakumulativnosti in (eko)toksičnosti zadevne snovi. Na podlagi teh podatkov bo 
snov razvrščena glede na stopnjo zaskrbljenosti (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 412
Člen 4 d (novo)

Člen 4 d
Izvzetje iz prijave

1. Člen 4(1)(a) ne velja za snovi iz člena 8.
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2. Člen 4(1)(a) ne velja za monomere, ki se 
uporabljajo kot na mestu izolirani vmesni 
proizvodi ali prepeljani izolirani vmesni 
proizvodi.
3. Člen 4(1)(a) ne velja za polimere.

Or. nl

Obrazložitev

Snovi, ki so bile izvzete iz registracije iz predloga REACH, prav tako ni treba prijaviti 
(Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 413
Člen 4 e (novo)

Člen 4 e
Razvrstitev snovi glede na stopnjo 

zaskrbljenosti
1. Snovi so razvrščene glede na stopnjo 
zaskrbljenosti z naslednjimi štirimi 
kategorijami:
(a) zelo velika skrb
(b) velika skrb
(c) skrb
(d) majhna skrb. 
2. Za obstojnost se uporablja razvrstitve 
„po naravi ni biorazgradljiva“, „po naravi 
počasi biorazgradljiva“, „po naravi 
prilagodljivo ali nepopolno 
biorazgradljiva“ ali „hitro biorazgradljiva“.
3. Za bioakumulativnost se uporablja BCF 
(biokoncentracijsko) vrednost.
4. Za eko(toksičnost) se uporablja NOEC.
5. Snovi, ki zbujajo zelo veliko skrb

Snovi, ki izpolnjujejo eno od naslednjih 
meril, so razvrščene kot snovi, ki zbujajo 
zelo veliko skrb:
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(a) snovi, ki po naravi niso biorazgradljive 
in imajo BCF vrednost ≥ 5000,
(b) snovi, ki po naravi niso biorazgradljive 
in imajo BCF vrednost ≥ 2000 in NOEC ≤ 
0,1 mg/l.
6. Snovi, ki zbujajo veliko skrb

Snovi, ki izpolnjujejo eno od naslednjih 
meril, so razvrščene kot snovi, ki zbujajo 
veliko skrb:
(a) snovi, ki po naravi niso biorazgradljive, 
in imajo BCF vrednost < 2000 in NOEC ≤ 
0,01 mg/l,
(b) snovi, ki po naravi niso biorazgradljive, 
in imajo BCF vrednost med 500 in 1999 ter
NOEC ≤ 0,1 mg/l,
(c) snovi, ki po naravi niso biorazgradljive, 
in imajo BCF vrednost med 2000 in 4999 
ter NOEC > 0,1 mg/l in ≤ 1,0 mg/l,
(d) snovi, ki so po naravi počasi 
biorazgradljive, in imajo BCF vrednost ≥ 
500 in NOEC ≤ 0,1 mg/l,
(e) snovi, ki so po naravi prilagodljivo ali 
nepopolno biorazgradljive, in imajo BCF 
vrednost ≥ 2000 in NOEC ≤ 0,01 mg/l,
(f) snovi, ki so po naravi hitro 
biorazgradljive, in imajo BCF vrednost ≥ 
2000 in NOEC ≤ 0,01 mg/l.
7. Snovi, ki zbujajo skrb
Snovi, ki izpolnjujejo eno od naslednjih 
meril, so razvrščene kot snovi, ki zbujajo 
skrb:
(a) snovi, ki po naravi niso biorazgradljive 
in imajo BCF vrednost < 500 in NOEC > 
0,01 mg/l in ≤ 0,1 mg/l,
(b) snovi, ki po naravi niso biorazgradljive 
in imajo BCF vrednost < 2000 in NOEC > 
0,01 mg/l in ≤ 1,0 mg/l,
(c) snovi, ki po naravi niso biorazgradljive 
in imajo BCF vrednost med 2000 in 4999 
ter NOEC > 1,0 mg/l,
(d) snovi, ki so po naravi počasi 
biorazgradljive in imajo BCF vrednost < 
500 in NOEC ≤ 0,1 mg/l,
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(e) snovi, ki so po naravi počasi 
biorazgradljive in imajo NOEC > 0,1 mg/l 
in ≤ 1,0 mg/l,
(f) snovi, ki so po naravi počasi 
biorazgradljive in imajo BCF vrednost ≥ 
2000 in NOEC > 1,0 mg/l,
(g) snovi, ki so po naravi prilagodljivo ali 
nepopolno biorazgradljive, in imajo BCF 
vrednost ≥ 2000 in NOEC ≤ 0,01 mg/l,
(h) snovi, ki so po naravi prilagodljivo ali 
nepopolno biorazgradljive in imajo NOEC 
> 0,01 mg/l in ≤ 1,0 mg/l,
(i) snovi, ki so po naravi hitro 
biorazgradljive, in imajo BCF vrednost < 
2000 in NOEC ≤ 0,01 mg/l,
(j) snovi, ki so po naravi prilagodljivo ali 
nepopolno biorazgradljive in imajo NOEC 
> 0,01 mg/l in ≤ 0,1 mg/l,
(k) snovi, ki so po naravi hitro 
biorazgradljive in imajo BCF vrednost ≥ 
100 ter NOEC > 0,01 mg/l in ≤ 1,0 mg/l.
8. Snovi, ki zbujajo majhno skrb
Snovi, ki izpolnjujejo eno od naslednjih 
meril, so razvrščene kot snovi, ki zbujajo 
majhno skrb:
(a) snovi, ki po naravi niso biorazgradljive 
in imajo BCF vrednost < 2000 in NOEC > 
1,0 mg/l,
(b) snovi, ki so po naravi počasi 
biorazgradljive in imajo BCF vrednost < 
2000 in NOEC > 1,0 mg/l,
(c) snovi, ki so po naravi prilagodljivo ali 
nepopolno biorazgradljive in imajo NOEC 
> 1,0 mg/l,
(d) snovi, ki so po naravi hitro 
biorazgradljive in imajo BCF vrednost < 
100 ter NOEC > 0,01 mg/l in ≤ 1,0 mg/l,
(e) snovi, ki so po naravi hitro 
biorazgradljive in imajo NOEC > 1,0 mg/l.

Or. nl
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Obrazložitev

Snovi morajo biti razvrščene glede na stopnjo zaskrbljenosti na podlagi obstojnosti, 
bioakumulativnosti in (eko)toksičnosti (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 414
Člen 5, odstavek 1

1. Razen tam, kjer ta uredba določa drugače, 
mora vsak proizvajalec snovi v količini, ki 
znaša letno eno tono ali več, pri Agenciji 
vložiti zahtevek za registracijo.

1. Razen če ta uredba ne določa drugače, 
vsak proizvajalec snovi, ki zbuja zelo veliko 
skrb, ne glede na količino, ali druge snovi v 
količini, ki znaša eno tono ali več na leto, pri
Agenciji vloži zahtevek za registracijo.

Razen tam, kjer ta uredba določa drugače, 
mora vsak uvoznik snovi kot take ali v 
pripravku v količini, ki znaša eno tono ali 
več na leto, pri Agenciji vložiti zahtevek za 
registracijo.

Razen če ta uredba ne določa drugače, vsak 
uvoznik snovi, ki zbuja zelo veliko skrb ali 
druge snovi v količini, ki znaša eno tono ali 
več na leto, kot take ali v pripravku, pri 
Agenciji vložiti zahtevek za registracijo.

Or. nl

Obrazložitev

Oceniti je treba tudi nevarnosti snovi, ki zbujajo veliko skrb, če je količina manjša od 1 tone 
na leto. Te snovi, ki zbujajo veliko skrb, imajo lahko škodljive posledice za okolje in zdravje 
ljudi (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 415
Člen 5, odstavek 1

1. Razen tam, kjer ta uredba določa drugače, 
mora vsak proizvajalec snovi v količini, ki 
znaša letno eno tono ali več, pri Agenciji 
vložiti zahtevek za registracijo.

1. Razen če ta uredba ne določa drugače, 
vsak proizvajalec snovi v količini, ki znaša 
letno eno tono ali več, pri Agenciji zaprosi 
za registracijo.

Razen tam, kjer ta uredba določa drugače, 
mora vsak uvoznik snovi kot take ali v 

Razen če ta uredba ne določa drugače, vsak 
proizvajalec snovi v količini, ki znaša letno
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pripravku v količini, ki znaša eno tono ali 
več na leto, pri Agenciji vložiti zahtevek za 
registracijo. 

eno tono ali več, pri Agenciji zaprosi za 
registracijo in predloži vse razpoložljive 
informacije.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s pristopom „ena snov – ena registracija“ se podatkov v zvezi s snovmi ne sme 
zbirati za vsakega proizvajalca/uvoznika, ampak za vsako snov. Registracijski zavezanec 
mora načeloma predložiti vse razpoložljive informacije; vseeno, če je registracija 
zagotovljena, mora vključevati osnovno zbirko informacij.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 416
Člen 5, odstavek 1

1. Razen tam, kjer ta uredba določa drugače, 
mora vsak proizvajalec snovi v količini, ki 
znaša letno eno tono ali več, pri Agenciji 
vložiti zahtevek za registracijo.

1. Razen če ta uredba ne določa drugače, 
vsak proizvajalec snovi v količini, ki znaša 
deset ton ali več na leto, pri Agenciji vloži
zahtevek za registracijo.

Razen tam, kjer ta uredba določa drugače, 
mora vsak uvoznik snovi kot take ali v 
pripravku v količini, ki znaša eno tono ali 
več na leto, pri Agenciji vložiti zahtevek za 
registracijo. 

1. Razen če ta uredba ne določa drugače, 
vsak proizvajalec snovi v količini, ki znaša 
deset ton ali več na leto, pri Agenciji vloži
zahtevek za registracijo.

Or. de

Obrazložitev

Glej utemeljitev predloga spremembe za člen 2(1).

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

Predlog spremembe 417
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 2

Razen tam, kjer ta uredba določa drugače,
mora vsak uvoznik snovi kot take ali v 

Razen če ta uredba ne določa drugače, vsak 
uvoznik snovi kot take, v pripravku ali v 
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pripravku v količini, ki znaša eno tono ali 
več na leto, pri Agenciji vložiti zahtevek za 
registracijo. 

izdelkih v količini, ki znaša eno tono ali več 
na leto, pri Agenciji vloži zahtevek za 
registracijo.

Or. en

Obrazložitev

Izdelki so glavni vir izpostavljenosti kemikalijam. Velika količina izdelkov, ki se prodajajo v 
EU, je uvožena. Medtem ko je uporaba snovi v izdelkih, ki se proizvajajo v EU, zajeta v 
splošnih zahtevah za registracijo, to ne velja za uvožene izdelke. Za omejitev registracije na 
snovi, ki so uvožene same ali v pripravkih, ni nikakršne utemeljitve. Uvozniki izdelkov morajo 
zagotoviti, da njihove snovi izpolnjujejo enake zahteve, kot snovi, ki se uporabljajo v izdelkih, 
proizvedenih v EU. S tem bi vzpostavili enake konkurenčne možnosti za proizvajalce EU in 
uvoznike.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 418
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Razen če ta uredba ne določa drugače, vsak 
proizvajalec ali uvoznik izdelka, ki vsebuje 
snov kot tako ali v pripravku, v količini, ki 
znaša eno tono ali več na leto, če bi se snov 
sprostila pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi možnostmi uporabe, pri 
Agenciji vloži zahtevek za registracijo.

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 izdelkov veljale nižje zahteve, kot za druge izdelke.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 419
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Odstavek 1 se ne uporablja za snov v 
pripravku, katere koncentracija ne presega 
0,1 %.

Or. en

Obrazložitev

Izvedljivost REACH je treba izboljšati za uvoznike, ki imajo lahko resne težave pri 
pridobivanju informacij o snoveh, ki so pri pripravi zanemarljive in bi zato povzročile 
nesorazmerne stroške. Uvozniki so lahko tudi proizvajalci EU ali uporabniki na nižji stopnji 
EU, ki potrebujejo pripravke kot glavni vnos v izdelke.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Predlog spremembe 420
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Registracija pri Agenciji v skladu z 
odstavkom 1 se ne opravi za snov v 
pripravku, če je njena koncentracija nižja 
od naslednjih vrednosti:
a) veljavnih koncentracij iz tabele člena 
3(3) Direktive 1999/45/ES;
b) mejnih koncentracij iz Priloge I k 
Direktivi 67/548/EGS;
c) mejnih koncentracij iz dela B Priloge II 
k Direktivi 1999/45/ES;
d) mejnih koncentracij iz dela B Priloge III 
k Direktivi 1999/45/ES;
e) mejnih koncentracij iz sporazumno 
določenih vrednosti v popisu razvrstitev in 
oznak, vzpostavljenem v skladu z naslovom 
X;
f) 0,1 %, če snov izpolnjuje merila iz 
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Priloge XII.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti z enako zahtevo v členu 13(2) za poročilo o kemijski varnosti o 
snoveh v pripravkih.

2.  Brez določitve mejnih vrednosti, zaradi katerih se pripravek opredeli kot nevaren, bi 
morali uvozniki analizirati vsak pripravek ali pridobiti pomembne podatke v dobavni verigi za 
nizke ravni morda tudi neskončnega seznama snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 421
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

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

Or. de

Obrazložitev

Vključitev mejnih vrednosti za snovi in pripravke iz člena 13. Brez določitve mejnih vrednosti 
bi bilo treba registrirati tudi najmanjše sledi kemikalij, sledi, ki niso nevarne za okolje in 
zdravje. To je nesorazmerno. Sprejeti je treba ukrepe, v skladu s katerimi je treba registrirati 
le tiste snovi v pripravkih, ki presegajo neke koncentracije.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 422
Člen 5, odstavek 3, pododstavek 1

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Nekateri monomeri nastanejo na tak način in jih zato ni mogoče izolirati.

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 423
Člen 5, odstavek 3

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

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

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

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

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

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

Neregistrirane monomerne snovi ali druge 
neregistrirane snovi so snovi, ki jih 
proizvajalec, ki takšne snovi dobavlja 
proizvajalcu polimerov, ni registriral.
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Vseeno pa, če je prvotni proizvajalec ali 
njegov imenovani zastopnik registriral 
neregistrirane monomerne snovi ali druge 
snovi, lahko proizvajalec polimera uporabi 
to registracijo pod pogojem, da je 
registracijski zavezanec navedel, da se 
uporablja pri proizvodnji polimerov.

Or. it

Obrazložitev

Te določbe jasno razlikujejo med registriranimi in neregistriranimi polimeri ter njihovo 
uporabo pri proizvodnji polimerov. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi predlogi 
sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz Naslova II: Registracija snovi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 424
Člen 5, odstavek 3, pododstavek (b)

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

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

Or. de

Obrazložitev

Glej utemeljitev predloga spremembe za člen 2(1).

Predlog spremembe, ki ga vložita Werner Langen in Françoise Grossetête

Predlog spremembe 425
Člen 5, odstavek 3 a (novo)

3a. Polimeri, ki so že registrirani v skladu z 
Direktivo 67/548/EGS, se štejejo za 
registrirane v smislu tega naslova. Agencija 
jim dodeli številko registracije v enem letu 
po začetku veljavnosti te uredbe.
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Or. de

Obrazložitev

Zaščita za nove polimere, ki so že registrirani (Langen).

Registracije za že prijavljene snovi še naprej veljajo in pravila o izvzetju za posrednike se 
lahko uporabljajo za neregistrirane monomere ali druge neregistrirane snovi, ki vsebujejo 
takšne polimere (Grossetête).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 426
Člen 5, odstavek 3 b (novo)

3b. Vsak proizvajalec ali uvoznik polimera 
vloži pri Agenciji zahtevek za registracijo, 
če neregistrirani monomeri ali druge 
neregistrirane snovi vzbujajo zelo veliko 
skrb.

Or. nl

Obrazložitev

Oceniti je treba tudi nevarnosti snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, če je količina manjša od 1 
tone na leto. Te snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, imajo lahko škodljive posledice za okolje 
in zdravje ljudi (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 427
Člen 5, odstavek 4

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo spodbudil predložitev vseh podatkov za snovi v količini med 1 in 10 
tonami. 
To je prvi del niza predlogov sprememb, ki vzpostavljajo prožnejši sistem za snovi v količini 
med 1 in 10 tonami, za katere bo potrebna registracija. Sistem bo določal prednostne snovi, 
za katere bo pridobljenih več informacij, kot jih predvideva predlog Komisije, kar bo ugodno 
vplivalo na zdravje in okolje, hkrati pa se bodo znižali skupni stroški za MSP in izboljšala 
sorazmernost.

Predlagan sistem za od 1 do 10 ton se na stopnji registracije začne z zbiranjem vseh 
razpoložljivih informacij o nevarnostih in nekaterih osnovnih informacij o izpostavljenosti na 
podlagi kategorij izpostavljenosti. Ti dve prvini v registracijski dokumentaciji bosta:

– prvič, spodbujali podjetja, da bodo uporabljala svoje razpoložljive podatke, jih 
pregledovala in sprejemala primerne odločitve za obvladovanje tveganja, zaradi česar se 
bo izboljšala kakovost varnostnih listov za snovi, razvrščene kot nevarne, in navodil za 
varno uporabo snovi, ki niso razvrščene kot nevarne. Zato se bo v primerjavi s sedanjimi 
razmerami izboljšalo varovanje zdravja ljudi in okolja;

– drugič, pomagali Agenciji pri izvajanju pregledov za določitev snovi, ki bi lahko pomenile 
veliko nevarnost za zdravje ljudi in okolje in za katere bo treba pridobiti več informacij.

Da bi spodbudili predložitev vseh razpoložljivih informacij, ne bo treba plačati registracijske 
pristojbine za celoten sklop podatkov o nevarnosti, kot je določen v spremenjeni Prilogi V, 
vključno z informacijami o akutni toksičnosti in biorazgradnji, ki niso potrebne v skladu s 
predlogom Komisije.

Na drugi stopnji predlaganega sistema za od 1 do 10 ton bo Agencija pregledala predloženo 
registracijsko dokumentacijo, za katero niso na voljo vse informacije, določene v spremenjeni 
Prilogi V, za določitev snovi, ki bi lahko pomenile veliko nevarnost. Merila za pregled so 
določena v teh predlogih sprememb, pozneje pa lahko Agencija določi dodatna merila. Za 
snovi, določene na podlagi pregleda, bodo morali registracijski zavezanci pridobiti 
manjkajoče informacije o nevarnostih in tako dopolniti niz podatkov iz Priloge V ter jih 
predložiti Agenciji. Če isto snov proizvaja ali uvaža več podjetij, bo treba zagotoviti samo en 
niz podatkov, stroški pa bodo razdeljeni. Te informacije ne bodo potrebne za snovi, ki niso 
določene pri pregledu.

Tako bo sistem zagotovil, da bo na voljo več informacij za snovi, ki pomenijo veliko 
nevarnost, hkrati pa bo preprečil porabo pičlih sredstev za druge snovi, ki vzbujajo precej 
manjšo skrb. Zato bodo sredstva usmerjena v bolj koristne cilje.
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Ti predlogi sprememb so nastali na podlagi glavnih zamisli predloga, ki sta ga pripravila 
Malta in Slovenija, in jih je treba obravnavati kot nadaljevanje pristopa, predlaganega za 
količinska razpona od 10 do 100 ton in nad 100 ton, v splošnem cilju trajnostnega razvoja.

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

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini in Sergio 
Berlato

Predlog spremembe 428
Člen 5, odstavek 4, pododstavek 1 a (novo)

Pristojbina mora biti sorazmerna z vrsto 
zadevne registracijske dokumentacije.

Or. it

Obrazložitev

Za poenostavitev vprašanj za MSP mora biti registracijska pristojbina, ki jo določi agencija, 
sorazmerna z informacijami, ki so bile dobavljene za registracijo snovi. Ta predlog 
spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb, ki so predloženi v zvezi s členi iz 
Naslova II: Registracija snovi.

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

Predlog spremembe 429
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

4a. Vse vloge za registracijo se revidirajo 
neodvisno, preden se predložijo Agenciji, 
revizijsko poročilo pa se predloži Agenciji z 
vlogo za registracijo. Ta revizija zagotovi, 
da je registracija popolna in kakovostna. 
Revizijo opravi organizacija, neodvisna od 
registracijskega zavezanca, čeprav stroške 
krije registracijski zavezanec. Agencija 
oblikuje smernice za takšne kakovostne 
revizije.

Or. en
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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 vrednotenjem ugotovili, da je povsem točnih le 31 % varnostnih listov, 
menimo, da je ključnega pomena zahteva za neodvisno revizijo pred predložitvijo 
dokumentov, da se zagotovi točnost registracijskih dosjejev.

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

Predlog spremembe 430
Člen 5 a (novo)

Člen 5 a
Prijava snovi v manjših količinah

1. Vsak proizvajalec ali uvoznik snovi v 
količinah med 10 kg in 1 tono na leto 
predloži Agenciji prijavo za to snov.
2. Prijava snovi v količinah med 10 kg in 1 
tono na leto vključuje vse naslednje 
informacije v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108, v obsegu, ki ga lahko 
proizvajalec predloži brez dodatnega 
preskušanja:
(a) podatke o proizvajalcu v skladu z 
oddelkom 1 Priloge IV;
(b) podatke o snovi v skladu z 
oddelkom 2.1 Priloge IV;
(c) razvrstitev snovi;
(d) vse razpoložljive obstoječe informacije o 
fizikalno-kemijskih lastnostih snovi ter o 
njenem vplivu na zdravje ljudi in okolje.

Or. en

Obrazložitev

Preprosto zahtevo po prijavi snovi med 10 kg in 1 tono na leto je treba dodati v REACH, da 
bi končno vedeli skupno število obstoječih snovi, ki se dejansko proizvajajo, ter vse podatke o 
njih, ki so na voljo. Po REACH v njegovi sedanji obliki bi vedeli le za približno 30.000 snovi, 
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ki so proizvedene v količini nad 1 tono. Vseeno pa EINECS beleži več kot 100.000 obstoječih 
snovi.

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

Predlog spremembe 431
Člen 6

Člen 6 črtano

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe istih avtorjev, ki v člen 5(1) vključuje izdelke. 
Določbe, predlagane v členu 6, so dejansko pomembne le za uvožene izdelke, ker uporabo 
snovi v izdelkih, proizvedenih v EU, že zajemajo splošne zahteve za registracijo. Vseeno pa so 
določbe za uvoznike zelo omejene, nejasne, vzpostavljajo neenake konkurenčne možnosti za 
uvoznike in proizvajalce EU, ker so uvozniki lahko deležni ugodnosti registracije 
proizvajalcev EU, veljajo pa šele po 11 letih. Zato je treba ta člen črtati, skupaj s splošno 
zahtevo za registracijo snovi v izdelkih.

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 432
Člen 6

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

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

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

(a) količina snovi presega eno tono na leto
na proizvajalca ali uvoznika v vsakem 
izdelku;

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

(b) koncentracija snovi presega 0,1 mas. %
v vsakem sestavnem delu vsakega izdelka;

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

(c) snov ni izvzeta iz zahteve po registraciji.
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2. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse 
snovi, ki jih vsebujejo ti izdelki, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

2. Odstavek 1 ne velja za snovi, ki jih je za 
uporabo v proizvodnji izdelka že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji.

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;
(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno 
sproščena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;
(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.
3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
vsebovati naslednje podatke:

3. Snovi, pripravki in izdelki, ki niso v 
skladu z določbami iz odstavka 1, se ne 
smejo proizvajati ali uvažati.

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim;
(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18(1), če je (so) na voljo;
(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;
(d) razvrstitev snovi,
(e) kratek opis uporabe (uporab) izdelka;
(f) količinski razpon snovi, kot na primer 
od 1 do 10 ton, od 10 do 100 ton itd.
4. Agencija se lahko odloči, da od 
proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov 
zahteva, da v skladu s tem naslovom 
registrirajo vse snovi, ki jih vsebujejo ti 
izdelki in ki so bile prijavljene v skladu z 
odstavkom 3.

4. Časovna obdobja, določena v členu 21(1) 
do (3), se uporabljajo za odstavek 1 tega 
člena.

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

5. Določbe za izvajanje odstavka 1 se 
sprejmejo v skladu s postopkom, določenim 
v členu 130(3).

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



AM\565897SL.doc 25/148 PE 357.817v01-00

SL

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

Or. it

Obrazložitev

Predlog Komisije evropskim proizvodom ne omogoča zadostne zaščite pred nelojalno 
konkurenco iz držav zunaj EU. Uvozi nekaterih izdelkov in snovi, za katere ne veljajo pravila, 
ki veljajo za proizvode, izdelane v EU, bi tako imeli prednost, ker bi proizvod, ki je zavezan 
manjšemu nadzoru, stal manj in bi bil lahko izdelan z več vrstami materialov.
Zato je treba „skrite“ snovi urediti enako kot prijavljene snovi, kar pomeni, da je treba 
upoštevati količino snovi v vsakem izdelku in merilo 0,1 %.
Razen tega področje uporabe REACH ne sme biti omejeno na snovi, ki so v skladu z Direktivo 
67/548/EGS razvrščene kot nevarne, in tiste, ki so odobrene pod „razumno predvidljivimi 
pogoji“.

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

Predlog spremembe 433
Člen 6

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

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

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

(a) količina snovi presega eno tono na leto
na proizvajalca ali uvoznika v vsakem 
izdelku;

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

(b) koncentracija snovi presega 0,1 mas. % 
v vsakem sestavnem delu vsakega izdelka;

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

(c) snov ni izključena iz zahteve po 
registraciji.

2. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse 
snovi, ki jih vsebujejo ti izdelki, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;
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(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno 
sproščena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;
(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.
3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
vsebovati naslednje podatke:
(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim;
(b) številko (e) registracije (registracij) iz 
člena 18 (1), če je(so) na voljo;
(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;
(d) razvrstitev snovi,
(e) kratek opis uporabe (uporab) izdelka;
(f) količinski razpon snovi, kot na primer 
od 1 do 10 ton, od 10 do 100 ton itd.
4. Agencija se lahko odloči, da od 
proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov 
zahteva, da v skladu s tem naslovom 
registrirajo vse snovi, ki jih vsebujejo ti 
izdelki in ki so bile prijavljene v skladu z 
odstavkom 3.
5. Odstavki 1 do 4 se ne uporabljajo za 
snovi, ki jih je za to uporabo že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji.

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

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

3. Izdelki, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
odstavka 1, se ne smejo proizvajati ali 
uvažati

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

4. Roki, določeni v členu 21(1), (2) in (3), 
ne veljajo za odstavek 1.

Or. de
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Obrazložitev

Člen 6 iz različice predloga Komisije predelovalni industriji EU ne omogoča zadostne zaščite 
pred nelojalno konkurenco iz držav zunaj EU. Ker se za enakovreden uvožen proizvod 
zahtevajo manj stroga pravila, bo cenejši; razen tega bo lahko izdelan s širšim izborom 
surovin.

Predlog spremembe vzpostavlja okolje poštenega trgovanja za podjetja znotraj in zunaj EU 
ter zagotavlja najvišjo možno stopnjo zdravja ljudi in varovanja okolja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 434
Člen 6

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

1. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji vlogo za registracijo vseh snovi, ki 
jih vsebujejo ti izdelki:

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

(a) če jih ti izdelki vsebujejo v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, in

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

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

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

(c) delovanje tega izdelka zahteva sprostitev 
snovi.

2. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse 
snovi, ki jih vsebujejo ti izdelki, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;
(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno 
sproščena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
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sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;
(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.
3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
vsebovati naslednje podatke:
(a) podatke o proizvajalcu ali 
uvozniku ter podatke za vzpostavitev 
stika z njim;
(b) številko(e) registracije (registracij) 
iz člena 18(1), če je (so) na voljo;
(c) podatke o snovi v skladu z 
oddelkom 2 Priloge IV;
(d) razvrstitev snovi;
(e) kratek opis uporabe (uporab) 
izdelka;
(f) količinski razpon snovi, kot na 
primer od 1 do 10 ton, od 10 do 100 ton 
itd.
4. Agencija se lahko odloči, da od 
proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov 
zahteva, da v skladu s tem naslovom 
registrirajo vse snovi, ki jih vsebujejo ti 
izdelki in ki so bile prijavljene v skladu z 
odstavkom 3.
5. Odstavki 1 do 4 se ne uporabljajo za 
snovi, ki jih je za to uporabo že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za snovi, ki so
pravilno registrirane za to uporabo.

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

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti proizvajalca ali uvoznika izdelka morajo biti pojasnjene, da so pri ocenjevanju, 
ali je sproščanje „predvideno“, jasne okoliščine, ki jih je treba upoštevati. Opredelitev 
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„uporabe” v osnutku Uredbe je tako široka, da mora biti, če se obdrži „običajen in razumno 
predvidljiv“ jezik, upoštevana dejansko vsaka dejavnost, povezana z izdelkom, kot so 
odstranitev po končni uporabi, napačna uporaba izdelka, popravila in uporabe, na katere se 
opozarja.

Oddelek 6(2) zahteva prijavo nenamenskega sproščanja snovi, ki jih vsebujejo izdelki, če so 
izpolnjeni nekateri pogoji. Posledica pojava nenamenskega sproščanja iz izdelkov bo 
obsežna, dolgotrajna in draga analiza, ki bo le malo zmanjšala vpliv na zdravje ljudi in 
okolje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 435
Člen 6

Splošna obveznost registriranja snovi v 
izdelkih

Splošna obveznost registriranja snovi v 
izdelkih

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

Zahteva po predložitvi informacij o 
nekaterih sestavnih snoveh velja za izdelke 
iz Priloge XX. Informacije morajo biti 
predložene le za tiste snovi, ki so navedene 
v Prilogi YY. Po potrebi se informacije o 
teh posebnih snoveh, ki so vsebovane v 
posebnih izdelkih, posreduje vsem 
udeležencem dobavne verige in se jih prek 
interneta ali z etiketo na zadevnem izdelku 
da na razpolago javnosti.

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;
(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) snov naj bi se sprostila pod običajnimi 
in razumno predvidljivimi pogoji uporabe. 
2. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse 
snovi, ki jih vsebujejo ti izdelki, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;
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(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno 
sproščena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;
(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.
3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
vsebovati naslednje podatke:
(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku 
ter podatke za vzpostavitev stika z njim;
(b) številko (e) registracije (registracij) iz 
člena 18 (1), če je(so) na voljo;
(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;
(d) razvrstitev snovi,
(e) kratek opis uporabe (uporab) izdelka;
(f) količinski razpon snovi, kot na primer 
od 1 do 10 ton, od 10 do 100 ton itd.
4. Agencija se lahko odloči, da od 
proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov 
zahteva, da v skladu s tem naslovom 
registrirajo vse snovi, ki jih vsebujejo ti 
izdelki in ki so bile prijavljene v skladu z 
odstavkom 3.
5. Odstavki 1 do 4 se ne uporabljajo za 
snovi, ki jih je za to uporabo že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji.
6. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tri mesece 
po poteku roka iz člena 21(3).
7. Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 6 
se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 130(3).

Or. de
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Obrazložitev

Drag, a zelo verjetno neučinkovit postopek registracije za nekatere snovi v izdelkih je treba 
zamenjati z označevanjem ali objavo zahteve, ki se uporablja le za nekatere izdelke in snovi. 

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

Predlog spremembe 436
Člen 6

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

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

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

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

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

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

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

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

(ca) ta izdelek vsebuje snov v 
koncentracijah, ki presegajo najnižje od 
mejnih koncentracij, navedenih spodaj:
(i) veljavnih koncentracij iz tabele člena 
3(3) Direktive 1999/45/ES;
(ii) mejnih koncentracij iz Priloge I k 
Direktivi 67/548/ES;
(iii) mejnih koncentracij iz dela B Priloge 

II k Direktivi 1999/45/ES;
(iv) mejnih koncentracij iz dela B Priloge 
III k Direktivi 1999/45/ES;
(v) mejnih koncentracij iz sporazumno 
določenih vrednosti v popisu razvrstitev in 
oznak, vzpostavljenem v skladu z naslovom 
X;
(vi) 0,1 %, če snov izpolnjuje merila iz 
Priloge XII.
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2.) Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse 
snovi, ki jih vsebujejo ti izdelki, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;
(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno 
sproščena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;
(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.
3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v 
obliki, ki jo določi Agencija v skladu s 
členom 108, vsebovati naslednje podatke:
(a) podatke o proizvajalcu ali 
uvozniku ter podatke za vzpostavitev 
stika z njim;
(b) številko(e) registracije (registracij) 
iz člena 18(1), če je (so) na voljo;
(c) podatke o snovi v skladu z 
oddelkom 2 Priloge IV;
(d) razvrstitev snovi;
(e) kratek opis uporabe (uporab) 
izdelka;
4. Agencija se lahko odloči, da od 
proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov 
zahteva, da v skladu s tem naslovom 
registrirajo vse snovi, ki jih vsebujejo ti 
izdelki in ki so bile prijavljene v skladu z 
odstavkom 3.
5. Odstavki 1 do 4 se ne uporabljajo za 
snovi, ki jih je za to uporabo že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji.

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

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

3. Odstavki 1 do 2 se uporabljajo tri mesece 
po poteku roka iz člena 21(3).

7. Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 6 4. Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 3
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se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 130(3).

se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 130(3).

Or. en

Obrazložitev

Določbe o snoveh v končnih izdelkih so kritična zadeva, ker imajo velik vpliv na 
konkurenčnost evropskih uporabniških industrij na nižji stopnji. Člen 6 je treba spremeniti 
zaradi prizadevanja za Lizbonsko strategijo EU in zagotavljanja varstva okolja.
Določba Komisije ima pomembne posledice za trgovanje in pomeni veliko spodbudo za 
proizvodnjo izdelkov zunaj EU.
Predlog spremembe prinaša določbe člena 6, v skladu z zahtevami za snovi in snovi v 
pripravkih (člen 13.7) in zahtevami za pridobitev dovoljenja (člen 53.7) REACH ter z mejnimi 
vrednostmi, vključenimi v drugo zakonodajo Skupnosti, kjer se uporabljajo podobne mejne 
vrednosti (67/548/EGS, 1999/45/ES).

Predlog spremembe, ki ga vloži Lena Ek

Predlog spremembe 437
Člen 6

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

1. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji vlogo za registracijo vseh snovi v 
teh izdelkih, če so izpolnjeni vsi naslednji
pogoji:

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

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

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

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

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

(c) snov naj bi se sprostila pod običajnimi in 
razumno predvidljivimi pogoji uporabe,
(ca) udeleženec dobavne verige na višji 
stopnji ni registriral snovi za to uporabo.

2. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse 
snovi, ki jih vsebujejo ti izdelki, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

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

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

znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

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

(b) Agencija ima razlog za sum, da:

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

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

(c) snov ni bila registrirana za zadevno 
uporabo.

(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.
3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
vsebovati naslednje podatke:
(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim;
(b) številko(e) registracije (registracij) iz 
člena 18 (1), če je(so) na voljo;
(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;
(d) razvrstitev snovi;
(e) kratek opis uporabe (uporab) izdelka;
(f) količinski razpon snovi, kot na primer 
od 1 do 10 ton, od 10 do 100 ton itd.
4. Agencija se lahko odloči, da od 
proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov 
zahteva, da v skladu s tem naslovom 
registrirajo vse snovi, ki jih vsebujejo ti 
izdelki in ki so bile prijavljene v skladu z 
odstavkom 3.
5. Odstavki 1 do 4 se ne uporabljajo za 
snovi, ki jih je za to uporabo že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji.
6. Odstavki 1 do 4 se uporabljajo tri mesece 
po poteku roka iz člena 21(3).

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

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

4. Vsi ukrepi za izvajanje odstavkov 1 do 4
se sprejmejo v skladu s postopkom iz 
člena 130(3).

Or. en
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Obrazložitev

Predlagano besedilo je nejasno, kjer za izdelek piše, da „vsebuje“ dano snov ali da je snov 
„prisotna“ v izdelku. Takšno besedilo mora biti dosledno, črtanje besede „vsebovan“ pa tako 
predstavlja pojasnilo. Izraz „vrsta izdelka“ v predlogu ni opredeljen in ga je treba črtati, zato 
da bi se izognili pravni negotovosti. Dodatek k členu 6.1 pojasnjuje, da se informacije o 
snoveh v izdelkih sporočijo navzdol po dobavni verigi, če se izdelek proizvaja za predvideno 
uporabo. To je treba opredeliti v členu 6.1 in ne v členu 6.5.

Člen 6.2 obravnava snovi, ki se nenamerno sproščajo iz izdelkov. Predlog Komisije pogojuje 
sklep Agencije o zahtevi po registraciji, in s tem odpravi pomisleke proizvajalca ali uvoznika 
izdelkov iz člena 6.2, ki so odvisni od „samoobtožbe“. Agenciji je treba dati pooblastila, da v 
primeru suma tveganja zahteva te informacije (to zagotavlja tudi skladnost z določbami STO). 
V takih primerih je prijava odveč.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christofer Fjellner

Predlog spremembe 438
Člen 6, odstavek 1

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

1. Agencija se lahko odloči, da proizvajalci 
ali uvozniki izdelkov registrirajo vse snovi, 
ki jih vsebujejo ti izdelki v skladu s tem 
oddelkom, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

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

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

b) Agencija ima razlog za sum, da:
(i) se snov sprošča iz izdelka, in
(ii) snov, ki se sprošča iz izdelka, pomeni 
nevarnost za zdravje ljudi ali okolje;

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

(c) snov ni bila registrirana za zadevno 
uporabo.

Or. sv

Obrazložitev

Na podlagi znanja, ki ga Agencija zdaj pridobiva, je bolj učinkovito, če Agencija oceni, katere 
izdelke je treba registrirati. S prenosom bremena na Agencijo moramo tudi imeti možnost za 



PE 357.817v01-00 36/148 AM\565897SL.doc

SL

izpolnjevanje naših zahtev v STO.

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies in Frédérique Ries

Predlog spremembe 439
Člen 6, odstavek 1

Splošna obveznost registriranja snovi v 
izdelkih

Splošna obveznost prijave dovoljenih 
kemikalij v izdelkih

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

1. Proizvajalec vrste izdelka prijavi
Agenciji v skladu z odstavkom 2 vse snovi, 
ki jih vsebujejo ti izdelki nad najmanjšo 
stopnjo koncentracije, če izpolnjujejo 
merila iz člena 54 (a–e) ali so določene v 
skladu s členom 54(f).

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;
(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) snov naj bi se sprostila pod običajnimi 
in razumno predvidljivimi pogoji uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Člen 6 mora zagotoviti pravni okvir za razvoj uporabnih orodij za nadzor uporabe kemikalij z 
visoko stopnjo tveganja v potrošniških izdelkih. Namesto, da REACH določa, če in do 
kakšnega obsega so sproščene kemikalije, ki izpolnjujejo merila iz člena 54, ali se bodo te 
kemikalije verjetno sprostile in imele škodljiv vpliv na zdravje ljudi ali okolje, se mora 
osredotočiti na obvladovanje uporabe takšnih kemikalij, ki jih vsebujejo potrošniški izdelki, 
ne glede na tonažo in od kod proizvod izvira. Postopek prijave se bo začel uporabljati 6 let po 
tem, ko bo REACH začel veljati, in bo temeljil na navodilih, ki se bodo prostovoljno postopno 
uvajala 3 leta po tem, ko bo REACH začel veljati. Vrsta izdelka in najnižje stopnje 
koncentracije morajo biti obravnavane in opredeljene v navodilih. Razvoj navodil in cilj 
postopka prijave je zapolniti vrzeli v sedanjem poznavanju (tj. zdaj je na voljo zelo malo 
informacij v dobavni verigi proizvodov) in zagotoviti uporabo kemikalij z visoko stopnjo 
tveganja s kategorijami proizvodov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Satu Hassi

Predlog spremembe 440
Člen 6, odstavek 1

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

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

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

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

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

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

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

(c) ti izdelki ali homogeni materiali iz teh 
izdelkov vsebujejo snov v koncentracijah 
nad 0,1 %.

Or. en

Obrazložitev

Izdelki predstavljajo primarni vir izpostavljenosti kemikalijam. Za uporabo nevarnih snovi v 
izdelkih veljajo zahteve po registraciji. Sklicevanje na „vrsto izdelka“ ni sprejemljivo, ker je 
povsem nejasno (npr. stol z naslonjalom za roke in stol brez naslonjala za roke – je to ena 
vrsta izdelka ali dve?). Celotna količina uvoženih izdelkov predstavlja edino jasno 
sklicevanje. Ta osnova je bila izbrana tudi za snovi in pripravke. Omejitev zahteve po 
registraciji za nevarne snovi v izdelkih, iz katerih naj bi se takšne snovi sproščale, je preveč 
omejena, ker se skoraj noben izdelek ne bi kvalificiral za to. Za vse nevarne snovi, ki so 
prisotne v izdelkih nad določeno koncentracijo, se zahteva registracija. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 441
Člen 6, odstavek 1

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

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

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
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proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

proizvajalca ali uvoznika;

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

(b) snov izpolnjuje merila iz člena 54(a–e) 
ali je bila določena v skladu s členom 54(f);

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili položaju, v katerem so proizvajalci izdelkov v EU podvrženi največjim 
konkurenčnim slabostim v primerjavi z uvozniki izdelkov v EU, je treba v REACH uvesti 
omejeno zahtevo po registraciji za snovi v izdelkih.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Anne Ferreira 
in Marie-Noëlle Lienemann,

Predlog spremembe 442
Člen 6, odstavek 1

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

1. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji vlogo za registracijo vseh snovi, ki 
jih vsebujejo ti izdelki, če kumulativna 
količina snovi v teh izdelkih znaša več kot 
eno tono na leto na proizvajalca ali 
uvoznika.

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;
(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) snov naj bi se sprostila pod običajnimi 
in razumno predvidljivimi pogoji uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Najšibkejša komponenta je količinska omejitev 1 tone kemikalije na vrsto izdelka. To bo 
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povzročilo pravno moro pri vsakršnemu poskusu uveljavitve, ker bodo uvozniki lahko razdelili 
uvožene izdelke na številne vrste izdelkov (rdeči stoli, modri stoli) in pri tem trdili, da nobena 
vrsta izdelka ne krši mejne vrednosti ene tone. Menimo, da bi bila zdravje ljudi in okolje bolje 
zaščitena, če bi bila registracijska mejna vrednost za uvožene izdelke izračunana na uvoznika 
in ne na vrsto izdelka, kot na primer za snovi in pripravke (Jørgensen in drugi).

Zdravje in okolje bi bila bolje zaščitena, če bi bila registracijska mejna vrednost utemeljena 
na kumulativnih količinah, ki jih uvozi vsak uvoznik, in ne na količinah za vsako vrsto izdelka. 
Črtanje pogoja, povezanega z mogočim sproščanjem snovi iz proizvoda, bo olajšalo uporabo 
te določbe in povečalo pravno varnost. Končno, področje uporabe določb, ki urejajo 
registracijo snovi v uvoženih proizvodih, mora biti enako tistemu, ki določa snovi, 
proizvedene v EU (Ferreira in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 443
Člen 6, odstavek 1

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

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

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

(a) ti izdelki vsebujejo snov v kumulativni
količini, ki znaša skupaj več kot eno tono na 
leto na proizvajalca ali uvoznika, pri čemer 
se vsak izdelek upošteva ločeno;

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

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

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

Or. el

Obrazložitev

Obsega ločene uvoze v majhnih količinah in se izogiba napačnim razlagam izrazov. 

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

Predlog spremembe 444
Člen 6, odstavek 1
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1. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov predloži 
Agenciji vlogo za registracijo vseh snovi, ki 
jih vsebujejo ti izdelki, če so izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji: 

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

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

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

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

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

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

(c) sprostitev snovi je posebno določena 
funkcija izdelka pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe; in

(ca) ta izdelek vsebuje snovi v 
koncentracijah, ki so enake najnižjim od 
naslednjih ali jih presegajo:
(i) koncentracije, določene v Prilogi I k 
Direktivi 67/548/ES, ali
(ii) koncentracije, določene v delih A in B 
Priloge II k Direktivi 1999/45/ES, za katere 
v Prilogi I k Direktivi 67/548/ES ni 
navedena omejitev koncentracije za snov v 
pripravkih.
(iii) 0,1 %, če snov izpolnjuje merila iz 
Priloge XII.

Or. en

Obrazložitev

1(a) Ker manjka opredelitev vrste izdelka, povzroča vključitev tega izraza pravno negotovost. 
1 (c) Predlagano besedilo bolj jasno določa področje uporabe določbe.
1 (ca) Pomanjkanje količinskih meril pomeni, da je treba preučiti prisotnost razvrščenih snovi 
v sledeh. Proizvajalec/uvoznik bi moral poznati vse snovi, ki so lahko teoretično predstavljene 
v najnižjih koncentracijah v vseh izdelkih. Posledica tega bi bila, da bi bil člen 6 popolnoma 
neizvedljiv, ker proizvajalci/uvozniki ne bi imeli teh informacij in organi ne bi mogli preveriti 
količine snovi v sledeh v milijonih izdelkov, uvoženih v ES. Uvedba mejnih vrednosti je nujna 
za delovanje. Izjave so omejene na snovi, katerih koncentracije so nad mejno vrednostjo. To 
je v skladu s sedanjo Direktivo o pripravkih (1999/45/ES) in s samim projektom REACH 
(člena 13.2 in 53.7) za snovi v pripravkih (registracija) in snovi, ki zbujajo veliko skrb 
(dovoljevanje), člena 13.2 in 53.7 pa že uporabljata predlagane mejne vrednosti, ki 
zagotavljata, da pod takšnimi mejami snov ni več nevarna (zakaj to ne velja za izdelke?).
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Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 445
Člen 6, odstavek 1, pododstavek (a)

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot deset ton na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno; izdelki, ki so si 
podobni glede na lastnosti snovi, ki jih 
vsebujejo, se lahko skupno ocenijo v 
registracijski dokumentaciji;

Or. de

Obrazložitev

1. Glej obrazložitev predloga spremembe za člen 2(1).
2. Namesto uvajanja novega in nedoločenega koncepta (vrsta izdelka) za namene 
standardizacije je treba zagotoviti skupno oceno podobnih snovi v registracijski 
dokumentaciji. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 446
Člen 6, odstavek 1, pododstavek (a)

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, pri čemer se vsak 
izdelek upošteva ločeno;

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, ali se uporabljajo 
snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, pri čemer 
se vsak izdelek upošteva ločeno;

Or. nl

Obrazložitev

Tudi za snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, velja splošna zahteva za registracijo. Tudi stopnjo 
zaskrbljenosti je treba sporočiti (Bloklandov prednostni paket).
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Predlog spremembe 447
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1a. Odstavek 1(a) ne velja za snovi, ki so 
sestavine, dodane tobačnim izdelkom v 
smislu člena 2(1) in člena 2(5) Direktive 
2001/37/ES o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic o izdelavi, 
predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Običajna količinska omejitev ene tone za kemične snovi ne sme veljati za snovi, ki so dodane 
tobaku. Drugače bi se lahko izdelovalci tobaka izognili obveznosti registracije s 
prilagoditvijo svojega sistema izdelave in z uporabljanjem kemikalij in njihovih derivatov, 
katerih količina znaša manj kot eno tono. Predviden potek izpostavljenosti in škodljivost teh 
snovi za zdravje zato opravičujeta umik količinske omejitve za snovi, ki so dodane tobaku in 
tobačnim izdelkom.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Miroslav Ouzký, Chris Davies, Frédérique Ries, Evangelia 
Tzampazi, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Christofer Fjellner, Anne Ferreira, 

Marie-Noëlle Lienemann, Satu Hassi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Predlog spremembe 448
Člen 6, odstavek 2

2. Proizvajalec ali uvoznik izdelkov prijavi 
pri Agenciji v skladu z odstavkom 3 vse 
snovi, ki jih vsebujejo ti izdelki, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

črtano

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;
(b) snov izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno 
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sproščena pod običajnimi in razumno 
predvidljivimi pogoji uporabe, čeprav ta 
sprostitev ni predvidena funkcija izdelka;
(d) količina sproščene snovi lahko škodljivo 
vpliva na zdravje ljudi ali okolje.

Or. en

Obrazložitev

Papir in recikliranje papirja ne bosta izpolnjevala zahtev iz člena 6(2) za vse možne snovi, ki 
ostanejo v papirju, ker bi morala biti vsaka serija papirja preskušena na prisotnost katere 
koli nečistoče, ki izpolnjuje merila iz člena 6(2). Tehnično in ekonomsko to ni izvedljivo. Zdi 
se, da uredba REACH dejansko domneva, da proizvajalci izdelkov obravnavajo 
standardizirane izdelke (kot je predlagano v sklicevanju na „vrsto proizvoda“ v členu 6(1). 
Izdelki iz papirja pa se vseeno razlikujejo v sestavi (Ouzky).

To izhaja iz predloga spremembe člena 6 (1) (Davies, Ries).

Povzroča zmedo in nerazumevanje opredelitev (Tzampazi).

Na podlagi znanja, ki ga Agencija zdaj pridobiva, je bolj učinkovito, če Agencija oceni, katere 
izdelke je treba registrirati. S prenosom bremena na Agencijo moramo tudi imeti možnost za 
izpolnjevanje naših zahtev v STO. (Fjellner).

Za uvoznike in proizvajalce bo lažje, če bodo uporabljali določbe v zvezi z registracijo snovi, 
ki jih vsebujejo uvoženi izdelki, če se odpravi razlika med izdelki, ki vsebujejo „snovi, ki se 
bodo verjetno sprostile“ in tistimi, ki vsebujejo snovi v zvezi s katerimi „proizvajalec ali 
uvoznik ve ali pa je bil o tem obveščen, da bo snov verjetno sproščena“. Proizvajalci, 
uvozniki, distributerji in trgovci na drobno bodo to povečano pravno varnost koristili 
(Ferreira, Lienemann).

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

Odstavkov od 2 do 4 ni mogoče izvajati ali uveljavljati. Zahteve so preveč nejasne (npr. „je 
bil obveščen“ in „bo verjetno sproščena“) (Oomen-Ruijten in drugi).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 449
Člen 6, odstavek 2, pododstavek (a)

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

(a) ti izdelki vsebujejo snov v količini, ki 
znaša skupaj več kot eno tono na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, ali se uporabljajo 
snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb;

Or. nl

Obrazložitev

Tudi za snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, velja splošna zahteva za registracijo. Tudi stopnjo 
zaskrbljenosti je treba sporočiti (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 450
Člen 6, odstavek 2, točka (c) in (d)

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

(c) proizvajalec ali uvoznik ve ali pa je bil o 
tem obveščen, da bo snov verjetno 
sproščena, čeprav ta sprostitev ni predvidena 
funkcija izdelka;

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

Or. en

Obrazložitev

Zadnjega pogoja se ne da uporabiti v praksi in ga je zato treba črtati. Ni razumno domnevati, 
da lahko uvoznik presodi, če bo sproščena količina imela škodljiv vpliv na zdravje ljudi ali 
okolje.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Satu Hassi, 
Evangelia Tzampazi, Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Ria Oomen-Ruijten, Thomas 

Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna 
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Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 451
Člen 6, odstavek 3

3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
vsebovati naslednje podatke:

črtano

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter 
podatke za vzpostavitev stika z njim;
(b) številko (e) registracije (registracij) iz 
člena 18 (1), če je(so) na voljo;
(c) podatke o snovi v skladu z oddelkom 2 
Priloge IV;
(d) razvrstitev snovi;
(e) kratek opis uporabe (uporab) izdelka;
(f) količinski razpon snovi, kot na primer 
od 1 do 10 ton, od 10 do 100 ton itd.

Or. en

Obrazložitev

Ker je za uporabo nevarnih snovi v izdelkih potrebna zahteva za registracijo, kot je določeno 
v predlogu spremembe člena 6(1), ni več potrebe po tej določbi (Hassi).

Povzroča zmedo in je površinski (Tzampazi).

V skladu s predlogom spremembe člena 6(2)(Ferreira, Lienemann).

Odstavkov od 2 do 4 ni mogoče izvajati ali uveljavljati. Zahteve so preveč nejasne (npr. „je 
bil obveščen“ in „bo verjetno sproščena“) (Oomen-Ruijten in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies in Frédérique Ries

Predlog spremembe 452
Člen 6, odstavek 3, uvodni stavek in točka (a)
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3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2, 
morajo informacije, ki se sporočijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
vsebovati naslednje podatke:

3. Če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, 
morajo informacije, ki se sporočijo v obliki, 
ki jo določi Agencija v skladu s členom 108, 
vsebovati naslednje podatke:

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

(a) njegovo identiteto ter podatke, potrebne 
za navezavo stikov;

Or. en

Obrazložitev

Iz predloga sprememb v členu 6(1) sledi, da mora REACH stremeti k ustvarjanju okvira za 
nadzorovanja uporabe kemikalij, ki izpolnjuje merila, določena v členu 54(a–e) REACH, ali 
je bila določena v skladu s členom 54(f), ki jih vsebujejo izdelki, proizvedeni ali uvoženi na 
trg Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 453
Člen 6, odstavek 3, pododstavek (f)

(f) količinski razpon snovi, kot na primer od 
1 do 10 ton, od 10 do 100 ton itd.

(f) količinski razpon snovi, kot na primer od 
0 do 1 tone, od 1 do 10 ton, od 10 do 100 
ton in več kot 1000 ton.

Or. nl

Obrazložitev

To je popolnejše, ker so navedeni vsi količinski razponi (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 454
Člen 6, odstavek 3, pododstavek (f) a (novo)

(fa) stopnja zaskrbljenosti.

Or. nl
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Obrazložitev

Agencija mora biti obveščena tudi o stopnji zaskrbljenosti (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Evangelia 
Tzampazi, Satu Hassi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 

Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 455
Člen 6, odstavek 4

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 6(2)(Ferreira, Lienemann).

Povzroča zmedo in je površinsko (Tzampazi).

Ker je za uporabo nevarnih snovi v izdelkih potrebna zahteva za registracijo, kot je določeno 
v predlogu spremembe člena 6(1), ni več potrebe po tej določbi (Hassi).

Odstavkov od 2 do 4 ni mogoče izvajati ali uveljavljati. Zahteve so preveč nejasne (npr. „je 
bil obveščen“ in „bo verjetno sproščena“) (Oomen-Ruijten in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies, Frédérique Ries

Predlog spremembe 456
Člen 6, odstavek 4

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

4. Agencija se lahko odloči, da od 
proizvajalcev ali uvoznikov izdelkov 
zahteva, da v skladu s tem naslovom 
predložijo vlogo za registracijo vseh snovi, 
ki jih vsebujejo ti izdelki, če so izpolnjeni 
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odstavkom 3. vsi naslednji pogoji: 
a) izdelek vsebuje snov,
b) Agencija ima razlog za sum, da:

(i) izpolnjuje merila za razvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS,
(ii) se snov sprošča,
(iii) sproščanje snovi iz izdelka ogroža 
zdravje ljudi ali okolje;

(c) snov ni bila registrirana za zadevno 
uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo služil kot varnostna klavzula za zagotovitev, da je Agencija 
pristojna za to, da zahteva informacije in registracijo uporabe neregistrirane snovi, ki se 
sprošča v izdelku in je razvrščena kot nevarna ter ogroža človekovo zdravje ali okolje.

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

Predlog spremembe 457
Člen 6, odstavek 5

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

5. Odstavki 1 do 4 se ne uporabljajo za 
snovi, ki jih je za to uporabo že registriral 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji 
ali ki so izvzete iz obveznosti registracije 
glede na Prilogo III.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev določbe z zahtevami za registracijo snovi in snovi v pripravkih, ki veljajo za 
proizvajalce izdelkov v EU. Povezano s predlogom spremembe v zvezi s členom 6(1).
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Satu Hassi

Predlog spremembe 458
Člen 6, odstavek 5

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe člena 6, odstavki od 2 do 4 
(Ferreira in Lienemann).

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

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies, Frédérique Ries

Predlog spremembe 459
Člen 6, odstavek 5

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

5. Odstavki 1 do 3 se ne uporabljajo za 
snovi, ki jih je za to uporabo že prijavil 
udeleženec dobavne verige na višji stopnji.

Or. en

Obrazložitev

To izhaja iz prejšnjega predloga spremembe člena 6 (1).

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies, Frédérique Ries

Predlog spremembe 460
Člen 6, odstavek 6

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

6. Odstavki 1 do 3 se uporabljajo tri mesece 
po poteku roka iz člena 21(4). Navodila, ki 
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se uporabljajo v tem sektorju, se 
prostovoljno uvajajo 3 leta pred uporabo 
odstavkov od 1 do 3.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego funkcionalnega sistema za obvladovanje uporabe dovoljenih kemikalij v dobavni 
verigi izdelkov je treba uporabiti postopni pristop. Informacije, zbrane med razvojem in 
uveljavitvijo navodil, ki se uporabljajo v tem sektorju, bodo uporabna odskočna deska za 
nadaljnji razvoj na kompleksnem področju uporabe kemikalij v potrošniških izdelkih. Ta 
predlog spremembe zagotavlja, da se bodo navodila, ki se uporabljajo v tem sektorju, 
uveljavila 3 leta pred začetkom veljavnosti člena 6.

Predlog spremembe, ki ga vloži Satu Hassi

Predlog spremembe 461
Člen 6, odstavek 6

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

6. Odstavek 1 se uporablja eno leto po 
poteku rokov iz člena 21.

Or. en

Obrazložitev

Ni sprejemljivo za 11 let in 3 mesece izločiti uvožene proizvode iz zahteve za registracijo 
snovi v izdelkih. Nevarne snovi v uvoženih izdelkih je treba registrirati najkasneje eno leto po 
registraciji teh snovi v EU.

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

Predlog spremembe 462
Člen 6, odstavek 6

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

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

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 6(2) do (4).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann, Satu Hassi

Predlog spremembe 463
Člen 6, odstavek 7

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

V skladu s predlogom spremembe člena 6(2) do (4) (Ferreira, Lienemann).

Predlog spremembe, ki ga vložita Chris Davies, Frédérique Ries

Predlog spremembe 464
Člen 6, odstavek 7

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

7. Zakonodaja za izvajanje tega člena se 
sprejme v skladu s postopkom iz člena 
130(3).

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev sprejetja zakonodaje, da se doseže uporabnost celotnega člena 6.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Frédérique Ries, Mary Honeyball

Predlog spremembe 465
Člen 6, odstavek 7 a (novo)

7a. Ukrep iz odstavka 7 je v skladu z 
navodili, ki se uporabljajo v tem sektorju, 
razviti v skladu s členom 73(2)(ia).

Or. en

Obrazložitev

Osnova za uporabni okvir je opredelitev skupin proizvodov in uporabe kemikalij, ki izpolnjuje 
merila, navedena v členu 54 (a–e) REACH, ali je bila določena v skladu s členom 54(f). 
Razvoj navodil, ki se uporabljajo v tem sektorju, bo temeljil na teh dveh elementih, ukrepi pa 
morajo biti v skladu s tem razvojem, da se zagotovi usklajenost in pravna varnost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 466
Člen 6, odstavek 7 a (novo)

7a. Agencija bo zagotovila smernice za 
pomoč proizvajalcem in uvoznikom 
izdelkov ter pristojnim organom.

Or. fr

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

Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 467
Člen 6 a a (novo)

Člen 6aa
Prenosljivost in deljivost registracij, 

„Skupinska registracija“
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1. Zakonita pravica, pridobljena z 
registracijo, je prenosljiva in deljiva. Ko se 
prenese lastništvo družbe, mora novi lastnik 
izpolnjevati obveznosti iz člena 20. Ko se 
prenese del družbe, ki je registrirana, npr. s 
prodajo posameznega proizvodnega obrata, 
ki izdeluje registrirano snov, Agencija 
novemu lastniku dodeli novo registracijsko 
številko.
2. Če je proizvajalec podružnica, ki jo 
nadzoruje druga pravna oseba (t. i. 
„matična družba“), lahko ta matična 
družba opravi in nosi registracijo v imenu 
podružnice. Podružnica lahko tudi opravi 
in nosi registracijo za svojo matično družbo 
ali druge podružnice. V takšnih primerih je 
potrebna le ena registracija. Pravna oseba, 
imenovana skupinski registracijski 
zavezanec, je odgovorna za izpolnjevanje 
obveznosti v skladu s to uredbo.
Odstavek 2 velja tudi, če matična družba ali 
podružnica nimata sedeža v EU. 
Registracijski zavezanec in nosilec 
registracije morata imeti sedež v EU.

Or. en

Obrazložitev

Predlog za rešitev naslednjih primerov:
V skupinah družb se proizvodi dobavljajo potrošnikom iz spreminjajočih se lokacij 
proizvodnje v EU, ki lahko pripadajo različnim podružnicam. Delitev proizvodov znotraj 
skupin pogosto vodi ena družba znotraj skupine, ki je lahko del matične družbe ali skupinske 
družbe. Skupinska registracija bi bila ustrezna rešitev za zmanjšanje stroškov in birokracije v 
teh primerih.
Če registracijski zavezanec proda le enega od več proizvodnih obratov, v katerem se izdeluje 
snov, nova registracija s strani kupca ni potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 468
Člen 6 a a (novo)



PE 357.817v01-00 54/148 AM\565897SL.doc

SL

Člen 6aa
1. Zakonita pravica, zagotovljena z 
registracijo, je prenosljiva in deljiva. Novi 
nosilec prevzame pravice in obveznosti 
prvotnega registracijskega zavezanca. Če je 
registracija deljiva, Agencija dodeli 
novemu nosilcu novo registracijsko 
številko.
2. Če je proizvajalec hčerinska družba 
druge pravne osebe („matične družbe“), 
lahko matična družba zaprosi za 
registracijo in jo obdrži v imenu hčerinske 
družbe. Nasprotno lahko hčerinska družba 
zaprosi za registracijo in jo obdrži za svojo 
matično družbo ali druge hčerinske družbe. 
V takšnih primerih se zahteva le ena 
registracija. Pravna oseba, v imenu katere 
je opravljena skupinska registracija, je 
odgovorna za izpolnjevanje obveznosti v 
skladu s to uredbo. Pravna oseba, v imenu 
katere je opravljena skupinska registracija, 
mora imeti sedež v EU.

Or. de

Obrazložitev

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

V koncernih se proizvodi uporabnikom na nižji stopnji dobavljajo iz številnih središč 
proizvodnje v EU, ki lahko pripadajo različnim hčerinskim družbam. Dobavo proizvodov v 
koncernu pogosto usklajuje družba, ki je lahko del matične družbe ali hčerinske družbe. 
Predlagana ureditev skupinske registracije bi bila ustrezen način za zmanjšanje stroškov in 
birokracije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 469
Člen 7

Člen 7 črtano
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Or. en

Obrazložitev

Posledica predloga spremembe, ki predlaga nov člen 4(a) (povezan s členom 3(22), 3(4)(a) in 
3(34)(4)).

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

Predlog spremembe 470
Člen 7

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

Raziskave in razvoj se opredeli kot 
sistematično, pogosto tudi naključno, 
iskanje novih znanj. Nasploh je treba 
razlikovati med osnovnimi raziskavami, t. j. 
raziskavami brez posebnih omejitev ali 
namena, in uporabnimi raziskavami, t. j. 
raziskavami, ki si prizadevajo za rešitev 
posebne težave in katerih cilj je pogosto 
gospodarska uporabnost.

2. Za odstavek 1 sporoči proizvajalec ali 
uvoznik Agenciji v obliki, ki jo ta določi v 
skladu s členom 108, naslednje 
informacije:

Za snovi in mešanice snovi, ki se 
uporabljajo in koristijo ob upoštevanju 
strogih pogojev v laboratorijih za raziskave 
in razvoj, ne veljajo določbe te uredbe.

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku;
(b) podatke o snovi;
(c) razvrstitev snovi, če obstaja;
(d) ocenjeno količino; 
(e) seznam kupcev iz odstavka 1; in
(f) dovolj informacij o raziskovalnem in 
razvojnem programu, na podlagi katerih 
lahko Agencija sprejme odločitve v skladu z 
odstavkoma 4 in 7.
Obdobje iz odstavka 1 začne teči, ko 
Agencija prejme obvestilo z informacijami.

3. Agencija dodeli obvestilu številko in 
datum obvestila, ki je datum, na katerega je 
prejela obvestilo, ter ju takoj sporoči 



PE 357.817v01-00 56/148 AM\565897SL.doc

SL

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



AM\565897SL.doc 57/148 PE 357.817v01-00

SL

Or. de

Obrazložitev

Izključitev teh snovi s področja uporabe uredbe bo ustvarila priložnosti za raziskave in 
razvoj, tudi v zvezi s snovmi z nizkim tveganjem.

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

Predlog spremembe 471
Člen 7

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

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

2. Za odstavek 1 sporoči proizvajalec ali 
uvoznik Agenciji v obliki, ki jo ta določi v 
skladu s členom 108, naslednje informacije:

2. Za odstavek 1 sporoči proizvajalec ali 
uvoznik Agenciji v obliki, ki jo ta določi v 
skladu s členom 108, naslednje informacije:

(a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku; (a) podatke o proizvajalcu ali uvozniku;
(b) podatke o snovi; (b) podatke o snovi;

(c) razvrstitev snovi, če obstaja; (c) razvrstitev snovi, če obstaja;
(d) ocenjeno količino; (d) ocenjeno količino;

(e) seznam kupcev iz odstavka 1; in (e) seznam kupcev iz odstavka 1; in
(f) dovolj informacij o raziskovalnem in 
razvojnem programu, na podlagi katerih 
lahko Agencija sprejme odločitve v skladu z 
odstavkoma 4 in 7.

(f) dovolj informacij o raziskovalnem in 
razvojnem programu, na podlagi katerih 
lahko Agencija sprejme odločitve v skladu z 
odstavkoma 4 in 7.

Obdobje iz odstavka 1 začne teči, ko 
Agencija prejme obvestilo z informacijami.
3. Agencija dodeli obvestilu številko in 
datum obvestila, ki je datum, na katerega je 
prejela obvestilo, ter ju takoj sporoči 
zadevnemu proizvajalcu ali uvozniku.

3. Agencija dodeli obvestilu številko in 
datum obvestila, ki je datum, na katerega je 
prejela obvestilo, ter ju takoj sporoči 
zadevnemu proizvajalcu ali uvozniku.

4. Agencija preveri, ali so informacije, ki jih 
sporoči obvestitelj, popolne. Lahko se odloči 

4. Agencija preveri, ali so informacije, ki jih 
sporoči obvestitelj, popolne. Lahko se odloči 
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za uvedbo pogojev, s katerimi zagotovi, da s 
snovjo, pripravkom ali izdelkom, ki vsebuje 
snov, ravna samo osebje navedenih kupcev v 
skladu z odstavkom 2(e) v razumno 
nadzorovanih pogojih ter da snov kot taka 
niti v pripravku ali izdelku nikoli ne bo dana 
na razpolago širši javnosti in se bodo 
preostale količine po preteku obdobja 
izvzetja ponovno zbrale zaradi odstranitve. 

za uvedbo pogojev, s katerimi zagotovi, da s 
snovjo, pripravkom ali izdelkom, ki vsebuje 
snov, ravna samo osebje navedenih kupcev v 
skladu z odstavkom 2(e) v razumno 
nadzorovanih pogojih ter da snov kot taka 
niti v pripravku ali izdelku nikoli ne bo dana 
na razpolago širši javnosti in se bodo 
preostale količine po preteku obdobja 
raziskav in razvoja ponovno zbrale zaradi 
odstranitve. 

5. Če ni navedeno drugače, proizvajalec ali 
uvoznik snovi ne sme proizvesti ali uvoziti 
prej kot v štirih tednih po obvestilu.

5. Če ni navedeno drugače, proizvajalec ali 
uvoznik snovi ne sme proizvesti ali uvoziti 
prej kot v štirih tednih po obvestilu.

6. Proizvajalec ali uvoznik upošteva vse 
pogoje, ki jih naloži Agencija v skladu z 
odstavkom 4.

6. Proizvajalec ali uvoznik upošteva vse 
pogoje, ki jih naloži Agencija v skladu z 
odstavkom 4.

7. Agencija se lahko odloči, da na zahtevo 
petletno obdobje izvzetja podaljša za največ 
dodatnih pet let, za snovi, namenjene 
izključno razvoju zdravil za ljudi ali živali, 
pa za največ dodatnih deset let, če 
proizvajalec ali uvoznik lahko na podlagi 
raziskovalnega in razvojnega programa 
dokaže, da je takšno podaljšanje 
upravičeno.
8. Agencija vse osnutke odločitev sporoči 
pristojnim organom posameznih držav 
članic, v katerih potekajo proizvodnja, uvoz 
ali v proizvode in postopke usmerjene 
raziskave.

7. Agencija vse osnutke odločitev sporoči 
pristojnim organom posameznih držav 
članic, v katerih potekajo proizvodnja, uvoz 
ali v proizvode in postopke usmerjene 
raziskave.

Pri sprejetju odločitev v skladu z 
odstavkoma 4 in 7 Agencija upošteva vse 
pripombe teh pristojnih organov.

Pri sprejetju odločitev v skladu z 
odstavkom 4 Agencija upošteva vse 
pripombe teh pristojnih organov.

9. Agencija in pristojni organi zadevnih 
držav članic vedno obravnavajo vse 
informacije, predložene v skladu z odstavki 
1 do 8, kot zaupne.

8. Agencija in pristojni organi zadevnih 
držav članic vedno obravnavajo vse 
informacije, predložene v skladu z odstavki 
1 do 7, kot zaupne.

10. Proti odločitvam Agencije iz odstavkov
4 in 7 se lahko vloži pritožba v skladu s 
členi 87, 88 in 89.

9. Proti odločitvam Agencije iz odstavka 4 
se lahko vloži pritožba v skladu s členi 87, 
88 in 89.

Or. en
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Obrazložitev

Časovni okviri ne smejo biti določeni.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 472
Člen 7, odstavek 1

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

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

Or. de

Obrazložitev

Uvedba časovne omejitve za snovi, ki se uporabljajo za v proizvode in postopke usmerjene 
raziskave in razvoj, bo zavirala inovacije. Obstaja nevarnost, da bodo raziskovalni projekti 
premaknjeni zunaj EU, kar bo ogrožajo visoko kvalificirane poklice.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 473
Člen 7, odstavek 1

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

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

Or. de
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Obrazložitev

Ponavljajoči se cikli raziskav in razvoja, katerih začetna merila je mogoče opredeliti le po 
zaključenem predhodnem ciklu, so pogosto potrebni za optimiranje s snovjo povezanega 
razvoja proizvodov in postopkov. Takšni cikli raziskav in razvoja so lahko zelo zamudni. 
Petletno odstopanje od določb iz členov 5 in 19 za snovi, ki se v Skupnosti proizvedejo ali 
vanjo uvozijo za v proizvode in postopke usmerjene raziskave in razvoj, je prekratko in ga je 
treba podaljšati na 10 let.

Predlog spremembe, ki ga vložita Martin Callanan in Lena Ek

Predlog spremembe 474
Člen 7, odstavek 2, točka (f)

(f) dovolj informacij o raziskovalnem in 
razvojnem programu, na podlagi katerih 
lahko Agencija sprejme odločitve v skladu z 
odstavkoma 4 in 7.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Informacije o raziskavi proizvodov in postopkov so zaradi komercialnih vzrokov pogosto zelo 
zaupne. Potreba po pojasnitvi raziskovalnega programa Agenciji ustvarja nevarnost kršitve 
zaupnosti. Razen tega podrobne informacije o dejavnosti R&R niso nujne za Agencijo, da 
sprejme svojo opredelitev nevarnosti za okolje zaradi uporabe kemikalij v raziskavah.
Med izvajanjem programa PPORD ne bo bistvenega izpostavljanja ljudi in/ali okolja zadevni 
snovi, pripravku ali izdelku in Agencija lahko vedno oblikuje pogoje v zvezi z zaščito iz členov 
7.4 in 7.6 na podlagi podatkov o snovi.
Predlog spremembe:
– zagotavlja varstvo inovacij pred nenamernim razkrivanjem zaupnih poslovnih informacij;
– minimira upravne stroške REACH za raziskovalno industrijo. (Callanan)

V večini primerov Agencija ne potrebuje teh strogo zaupnih podatkov. Med izvajanjem 
programa PPORD ne bo izpostavljanja ljudi in/ali okolja zadevni snovi, pripravku ali izdelku 
in Agencija lahko vedno oblikuje pogoje v zvezi z zaščito iz členov 7.4 in 7.6 na podlagi vrste 
snovi. Natančni podatki o dejavnosti R&R zato ne smejo biti standardna zahteva (Ek).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 475
Člen 7, odstavek 4

4. Agencija preveri, ali so informacije, ki jih 
sporoči obvestitelj, popolne.
Lahko se odloči za uvedbo pogojev, s 
katerimi zagotovi, da s snovjo, pripravkom 
ali izdelkom, ki vsebuje snov, ravna samo 
osebje navedenih kupcev v skladu z 
odstavkom 2(e) v razumno nadzorovanih 
pogojih ter da snov kot taka niti v pripravku 
ali izdelku nikoli ne bo dana na razpolago 
širši javnosti in se bodo preostale količine po 
preteku obdobja izvzetja ponovno zbrale 
zaradi odstranitve.

4. Agencija preveri, ali so informacije, ki jih 
sporoči obvestitelj, popolne.
Lahko se odloči za uvedbo pogojev, s 
katerimi zagotovi, da s snovjo, pripravkom 
ali izdelkom, ki vsebuje snov, ravna samo 
osebje navedenih kupcev v skladu z 
odstavkom 2(e) v razumno nadzorovanih 
pogojih ter da snov kot taka niti v pripravku 
ali izdelku nikoli ne bo dana na razpolago 
širši javnosti in se bodo preostale količine po 
preteku obdobja izvzetja ponovno zbrale 
zaradi odstranitve in da se morebitne 
nevarnosti za zdravje ljudi in/ali okolje 
ustrezno nadzirajo.

Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje inovacij je primerno, da se izvzame snovi, ki se uporabljajo za raziskave in 
razvoj. Vseeno je treba dodati merila v zvezi z morebitnimi nevarnostmi za zdravje ljudi in 
okolje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karin Scheele

Predlog spremembe 476
Člen 7, odstavek 4

4. Agencija preveri, ali so informacije, ki jih 
sporoči obvestitelj, popolne. Lahko se 
odloči za uvedbo pogojev, s katerimi 
zagotovi, da s snovjo, pripravkom ali 
izdelkom, ki vsebuje snov, ravna samo 
osebje navedenih kupcev v skladu z 
odstavkom 2(e) v razumno nadzorovanih 
pogojih ter da snov kot taka niti v pripravku 
ali izdelku nikoli ne bo dana na razpolago 
širši javnosti in se bodo preostale količine po 
preteku obdobja izvzetja ponovno zbrale 

4. Agencija preveri, ali so informacije, ki jih 
sporoči obvestitelj, popolne. Sprejme 
odločitev o pogojih, ki morajo biti 
izpolnjeni za zagotovitev, da proizvodnja in 
uporaba snovi ali pripravkov, ki vsebujejo 
snov, vključujeta najnižjo možno stopnjo 
nevarnosti, zlasti v zvezi z neznanimi 
lastnostmi nevarnosti. V zvezi s tem lahko, 
na primer, določi, da s snovjo, pripravkom 
ali izdelkom, ki vsebuje snov, ravna samo 
osebje navedenih kupcev v skladu z 
odstavkom 2(e) v razumno nadzorovanih 
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zaradi odstranitve. pogojih ter da snov kot taka niti v pripravku 
ali izdelku nikoli ne bo dana na razpolago 
širši javnosti in se bodo preostale količine po 
preteku obdobja izvzetja ponovno zbrale 
zaradi odstranitve.

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev, da se kot posledica pomanjkanja znanja o snoveh, ki se jih uporablja za 
raziskave, usmerjene v proizvode in postopke, ne pojavijo nesprejemljive nevarnosti v zvezi s 
proizvodnjo ali uporabo takih snovi, mora Agencija za vsak primer sprejeti odločitev o 
pogojih, ki morajo biti izpolnjeni. Strogost pogojev bo določena glede na to, v kakšni meri 
lahko vlagatelj pokaže, da so ustrezne nevarnosti pod nadzorom. To bo tudi zagotovilo – v 
povezavi z odstavkom 8 –, da so pristojni organi držav članic za vsak primer obveščeni o 
načrtih raziskav in razvoja.

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

Predlog spremembe 477
Člen 7, odstavek 8, pododstavek 2

Pri sprejetju odločitev v skladu z 
odstavkoma 4 in 7 Agencija upošteva vse 
pripombe teh pristojnih organov.

Pri sprejetju odločitev v skladu z 
odstavkoma 4 in 7 Agencija upošteva vse 
pripombe pristojnih organov vsake države 
članice, v kateri poteka proizvodnja, uvoz
ali v proizvode in postopke usmerjena 
raziskava.

Or. en

Obrazložitev

To je dejanski postopek, določen v Direktivi Sveta 92/32/EGS, za katerega se je izkazalo, da 
deluje dobro, in zato ga Uredba REACH ne bo nadomestila.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Alessandro 
Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato in Dagmar Roth-
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Behrendt

Predlog spremembe 478
Člen 8

Člen 8 črtano

Or. en

Obrazložitev

Izogibanje podvajanju zakonodaje (glej obrazložitev predloga spremembe člena 2). Povezano 
s predlogi sprememb členov 2, 4 in 53-5 (Oomen-Ruijten in drugi).

Te določbe so zdaj vključene v člen 2(1)(f) (novo) in Prilogo I(c) (Foglietta in drugi).
Posledica novega člena 2 (Roth-Behrendt).

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

Predlog spremembe 479
Člen 9

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) ali (4), mora 
v obliki, ki jo določi Agencija v skladu s 
členom 108, vsebovati vse naslednje 
informacije:

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) ali (4), mora 
v obliki, ki jo določi Agencija v skladu s 
členom 108, vsebovati vse naslednje 
informacije:

(a) tehnično dokumentacijo, ki zajema: (a) tehnično dokumentacijo, ki zajema:

(i) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih) v skladu z oddelkom 1 
Priloge IV;

(i) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih) v skladu z oddelkom 1 
Priloge IV;

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

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

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

(iii) informacije o proizvodnji in uporabi(ah) 
snovi v skladu z oddelkom 3 Priloge IV; te 
informacije vključujejo vse navedene 
uporabe registracijskega zavezanca in 
zadevne predlagane količine proizvodnje ali 
uvoza, če znašajo 1 tono na leto ali več, 
zaokroženo navzgor ali navzdol na najbližjo 
tono v vsakem posameznem primeru;

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

(iv) razvrstitev in označitev snovi v skladu z 
oddelkom 4 Priloge IV;

(iv) razvrstitev in označitev snovi v skladu z 
oddelkom 4 Priloge IV;

(v) navodila za varno uporabo snovi v 
skladu z oddelkom 5 Priloge IV;
(vi) povzetek informacij, pridobljenih pri 
uporabi prilog V do IX;

(vi) povzetek informacij, pridobljenih pri 
uporabi prilog V do IX;

(vii) zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri uporabi prilog V 
do IX, če se zahtevajo v skladu s Prilogo I;

(vii) zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri uporabi prilog V 
do IX, če se zahtevajo v skladu s Prilogo I;

(viii) izjavo o tem, ali so bile informacije 
pridobljene s preskusi na vretenčarjih ali ne; 

(viii) izjavo o tem, ali so bile informacije 
pridobljene s preskusi na vretenčarjih ali ne;

(ix) predloge za preskuse, če se zahtevajo na 
podlagi uporabe prilog V do IX; 

(ix) predloge za preskuse, če se zahtevajo na 
podlagi uporabe prilog V do IX;

(x) izjavo o tem, ali se strinja, da smejo 
njegove povzetke in zanesljive študijske 
povzetke informacij, pridobljene pri uporabi 
prilog V do VIII in povezane s preskusi, ki 
niso vključevali vretenčarjev, za plačilo 
uporabiti naslednji registracijski zavezanci;

(x) izjavo o tem, ali se strinja, da smejo 
njegove povzetke in zanesljive študijske 
povzetke informacij, pridobljene pri uporabi 
prilog V do VIII in povezane s preskusi, ki 
niso vključevali vretenčarjev, za plačilo 
uporabiti naslednji registracijski zavezanci;

(aa) zadnjemu stanju prilagojeni varnostni 
list v skladu s Prilogo 1a;

(b) poročilo o kemijski varnosti, če je ta 
zahtevana v skladu s členom 13.

(b) poročilo o kemijski varnosti, če je ta 
zahtevana v skladu s členom 13.

(ba) izjavo registracijskega zavezanca v 
zvezi z razvrstitvijo snovi po prednostnih 
stopnjah 1 do 3 glede na nevarnost, kot je 
določeno v Prilogi IVa. Prvi stavek ne velja, 
če je bil postopek predregistracije opravljen 
v skladu s členom 26 in naslednjimi.

Or. de

Obrazložitev

Za upoštevanje pristopa „ena snov – ena registracija“ ta predlog spremembe določa ukrepe 
za uvedbo zahtev za informacije glede na nevarnost. V skladu s tem je treba informacije v 
zvezi s predlagano uporabo snovi zagotoviti tudi na podlagi skupin uporab in izpostavljenosti. 
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To bo tudi olajšalo zagotavljanje informacij za vsak subjekt v dobavni verigi. Enako velja za 
varnostni list. Razvrstitev glede na prednostno stopnjo, ki jo opravi registracijski zavezanec, 
je predpogoj za izpolnjevanje nadaljnjih zahtev za informacije glede na nevarnost, določenih 
v členu 11, in se bo preverjala kot del postopka ocenjevanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 480
Člen 9

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) ali (4), 
mora v obliki, ki jo določi Agencija v skladu 
s členom 108, vsebovati vse naslednje 
informacije:

Registracijska dokumentacija, ki jo je treba 
predložiti Agenciji v skladu s členom 5 ali 
6, mora v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108, vsebovati vse 
naslednje informacije:

(a) tehnično dokumentacijo, ki zajema: (a) posamezno dokumentacijo, ki zajema:

(i) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih) v skladu z 
oddelkom 1 Priloge IV;

(i) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih) v skladu z 
oddelkom 1 Priloge IV;

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

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

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

(iii) informacije o proizvodnji in 
uporabi(ah) snovi v skladu z 
oddelkom 3 Priloge IV; te 
informacije zajemajo vse 
navedene uporabe registracijskega 
zavezanca in zlasti opozorijo na 
uporabe, ki jih odsvetuje;

(iv) razvrstitev in označitev snovi v 
skladu z oddelkom 4 Priloge IV;

(v) navodila za varno uporabo snovi 
v skladu z oddelkom 5 
Priloge IV;

(vi) povzetek informacij, pridobljenih 
pri uporabi prilog V do IX;

(aa) dokumentacijo o nevarnosti, ki 
zajema:

(vii) zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri 
uporabi prilog V do IX, če se 
zahtevajo v skladu s Prilogo I;

(i) zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri 
uporabi členov 11 do 13;

(viii) izjavo o tem, ali so bile 
informacije pridobljene s 
preskusi na vretenčarjih ali ne;

(ii) povzetke vseh drugih informacij, 
pridobljenih pri uporabi členov 
11 do 12;
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(ix) predloge za preskuse, če se
zahtevajo na podlagi uporabe
prilog V do IX;

(iii) predloge za preskuse, če se 
zahtevajo na podlagi uporabe
členov 11 do 13;

(iv) izjavo o tem, ali so bile informacije 
pridobljene s preskusi na 
vretenčarjih ali ne;

(x) izjavo o tem, ali se strinja, da
smejo njegove povzetke in 
zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljene pri uporabi 
prilog V do VIII in povezane s 
preskusi, ki niso vključevali 
vretenčarjev, za plačilo uporabiti 
naslednji registracijski zavezanci;

(v) izjavo o tem, ali smejo povzetke 
in zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljene pri uporabi 
člena 11 in povezane s preskusi, 
ki niso vključevali vretenčarjev, 
za plačilo uporabiti naslednji 
registracijski zavezanci v 10 letih 
po njihovi predložitvi;

b) poročilo o kemijski varnosti, če je ta 
zahtevana v skladu s členom 13.

b) razvrstitev snovi glede na nevarne 
lastnosti v skladu z oddelkom 4 Priloge 
IV;

ba) za snov v količinah od 1 do 10 ton, 
informacije o izpostavljenosti v skladu z 
oddelkom 5 Priloge IV;

bb) ali snovi v količinah 10 ton ali več na 
leto, poročilo o kemijski varnosti v 
skladu s členom 13;

(bc) varnostni list, če je zahtevan v skladu s 
členom 29, ali navodila za varno 
uporabo, kot je določeno v oddelku 5 
Priloge IV/Priloge IC (novo); vključno z 
navedbo, katere informacije 
registracijski zavezanec šteje za zaupne.

Or. en

(Točka (a) (viiii) v besedilu Komisije je postala točka (b) (iv) v predlogu spremembe 
Parlamenta.)

Obrazložitev

Ta predlog spremembe določa informacije, ki jih je treba predložiti za namene splošne 
registracije, v zaporedju informacij o nevarnosti, informacij o izpostavljenosti in informacij o 
obvladovanju tveganja:

1. Posamezna dokumentacija ni nova v primerjavi s predlogom Komisije, le da vključuje 
informacije o identiteti podjetja, snoveh in uporabah.

2. V dokumentaciji o nevarnosti so zbrane vse informacije o lastnostih snovi in  
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njena vsebina je določena v členu 11 v povezavi s Prilogami o preskušanju.

3. Razvrstitev in označitev za nevarno snov bo, kot v  predlogu Komisije, ločena 
postavka registracijske dokumentacije.

4. Za snovi v količinah od 1 do 10 ton bo treba predložiti osnovne informacije o 
izpostavljenosti, medtem ko je – kot v predlogu Komisije – za snovi v količinah 10 ton 
ali več na leto potrebno poročilo o kemijski varnosti.

Te informacije o izpostavljenosti so preproste, tako da njihovo zagotavljanje ne bo 
nerazumno za podjetje. Imajo dve nalogi: prvič, podjetju bodo pomagale, da pripravi 
varnostni list/navodila za varno uporabo, in drugič,  Agenciji bodo v pomoč pri 
pregledovanju registracijske dokumentacije, predložene za določanje prednostnih 
snovi, za katere bo treba pridobiti več informacij.

5. In končno, informacije o obvladovanju tveganja so del registracije. Za snovi, ki so 
razvrščene kot nevarne, se predloži varnostni list. Varnostni listi morajo biti izdelani 
kot obstoječa obveznost danes in jih je treba predložiti, kot zahteva člen 29 predloga 
REACH, za snovi, razvrščene kot nevarne. To torej ni novo dodatno breme za 
podjetja. Za snovi, ki niso razvrščene kot nevarne, in le za te, je treba kot del 
registracije predložiti navodila za varno uporabo. Ta navodila o varni uporabi so že 
vključena v oddelek 5 Priloge IV predloga Komisije in vključujejo 8 od 16 postavk 
varnostnega lista v zvezi z obvladovanjem tveganja. To preprečuje podvajanje 
informacij, ki jih je treba pripraviti (predlog spremembe v zvezi s predlogom 
spremembe člena 5(4)).

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 481
Člen 9, uvod

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) ali (4), 
mora v obliki, ki jo določi Agencija v skladu 
s členom 108, vsebovati vse naslednje 
informacije:

Vse informacije v zvezi s snovjo, ki so na 
voljo vlagatelju, morajo biti priložene 
registracijski vlogi, ki se zahteva na podlagi 
člena 5. V vsakem primeru se registracijsko 
vlogo zavrne, če v obliki, ki jo določi 
Agencija v skladu s členom 108, ne vsebuje 
vsaj naslednjih informacij:

Or. de

Obrazložitev

V skladu s pristopom „ena snov – ena registracija“ se podatkov v zvezi s snovmi ne sme 
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zbirati za vsakega proizvajalca/uvoznika, ampak za vsako snov. Registracijski zavezanec 
mora načeloma predložiti vse razpoložljive informacije; vseeno, če je registracija 
zagotovljena, mora vključevati osnovno zbirko informacij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 482
Člen 9, uvod

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) ali (4), 
mora v obliki, ki jo določi Agencija v skladu 
s členom 108, vsebovati vse naslednje 
informacije:

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) za snov ali 
skupino snovi, mora v obliki, ki jo določi 
Agencija v skladu s členom 108, vsebovati 
vse naslednje informacije:

Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje pridobivanja podatkov za podobne snovi (pristopa „read-across“) in za 
zagotavljanje skladnosti z določbami Priloge IX, oddelek 1.5: Snovi, katerih fizikalno-
kemijske, toksikološke in ekotoksikološke lastnosti so si lahko podobne ali imajo ustaljen 
vzorec zaradi strukturne podobnosti, se lahko obravnavajo skupaj ali kot „skupina“ snovi. 
Uporaba koncepta skupin zahteva, da se lahko fizikalno-kemijske lastnosti, vplivi na zdravje 
ljudi in okolje ali obnašanje v okolju predvidijo iz podatkov za referenčno snov v skupini z 
interpolacijo za druge snovi v skupini (pristop „read-across“). Tako ni potrebno preskušati 
vsake snovi za vsako končno točko.

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

Predlog spremembe 483
Člen 9, uvod

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) ali (4), mora 
v obliki, ki jo določi Agencija v skladu s 
členom 108, vsebovati vse naslednje 
informacije:

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) ali (4), za 
snov ali za skupino podobnih snovi, mora v 
obliki, ki jo določi Agencija v skladu s 
členom 108, vsebovati vse naslednje 
informacije:

Or. en
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Obrazložitev

Priznava koncept, da se lahko skupino snovi z enakimi/podobnimi lastnostmi vključi v eno 
registracijo, da se čim bolj zmanjša število registracijskih dokumentacij.

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

Sommer in Erna Hennicot-Schoepges  

Predlog spremembe 484
Člen 9, točka (a)

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) ali (4), mora 
v obliki, ki jo določi Agencija v skladu s 
členom 108, vsebovati vse naslednje 
informacije:

Registracijska dokumentacija, ki se zahteva 
na podlagi člena 5 ali člena 6(1) ali (4), mora 
v obliki, ki jo določi Agencija v skladu s 
členom 108, vsebovati vse naslednje 
informacije:

(a) tehnično dokumentacijo, ki zajema: (a) tehnično dokumentacijo, ki zajema:

(i) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih) v skladu z 
oddelkom 1 Priloge IV;

(i) podatke o proizvajalcu(ih) ali 
uvozniku(ih) v skladu z 
oddelkom 1 Priloge IV;

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

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

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

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

(iv) razvrstitev in označitev snovi v 
skladu z oddelkom 4 Priloge IV;

(iv) razvrstitev in označitev snovi v 
skladu z oddelkom 4 Priloge IV;

(v) navodila za varno uporabo snovi v 
skladu z oddelkom 5 Priloge IV;

(v) navodila za varno uporabo snovi v 
skladu z oddelkom 5 Priloge IV;

(vi) povzetek informacij, pridobljenih 
pri uporabi prilog V do IX;

(vi) za snovi, ki se proizvedejo ali uvozijo 
v količinah nad 10 ton in za 
snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količinah med 1 in 10 
ton, če za snov velja možno veliko 
tveganje v skladu s prednostnim 
seznamom iz člena 20 a, povzetek 
informacij, pridobljenih pri 
uporabi Priloge IVa (Zbirka 
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informacij) in povzetkov katerih 
koli drugih razpoložljivih 
pomembnih informacij, za katere 
registracijski zavezanec meni, da 
so primerne za oceno tveganja.

(vii) zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri 
uporabi prilog V do IX, če se 
zahtevajo v skladu s Prilogo I;

(vii) za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količinah nad 10 ton in 
za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količinah med 1 in 10 
ton, če za snov velja možno veliko 
tveganje v skladu s prednostnim 
seznamom iz člena 21(a)2,
poročila prvotnih študij ali
zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri 
uporabi Priloge IVa (Zbirka 
informacij) in katerih koli drugih 
razpoložljivih pomembnih 
informacij, za katere 
registracijski zavezanec meni, da 
so primerne za oceno tveganja;

(viii) izjavo o tem, ali so bile 
informacije pridobljene s preskusi 
na vretenčarjih ali ne;

(viii) izjavo o tem, ali so bile 
informacije pridobljene s preskusi 
na vretenčarjih ali ne;

(ix) predloge za preskuse, če se 
zahtevajo na podlagi uporabe 
prilog V do IX;

(ix) predloge o pridobivanju informacij, 
pridobljene pri uporabi prilog 
VII in VIII ter upoštevanju 
Priloge IX, če sklepi poročila o 
kemijski varnosti (PKV) 
namigujejo, da so potrebne 
dodatne informacije;

(x) izjavo o tem, ali se strinja, da 
smejo njegove povzetke in 
zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljene pri uporabi 
prilog V do VIII in povezane s 
preskusi, ki niso vključevali 
vretenčarjev, za plačilo uporabiti 
naslednji registracijski zavezanci; 

(x) izjavo o tem, ali se strinja, da 
smejo njegove povzetke in 
zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljene pri uporabi 
prilog V do VIII in povezane s 
preskusi, ki niso vključevali 
vretenčarjev, za plačilo uporabiti 
naslednji registracijski zavezanci; 

(xa) pisno izjavo, da ima registracijski 
zavezanec dostop do vseh 
prvotnih študij, iz katerih so bili 
pridobljeni predloženi povzetki 
ali zanesljivi študijski povzetki. 
Registracijski zavezanec na 
zahtevo Agencije predloži dokaz, 
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da je lastnik teh študij ali da ima 
zakonit dostop do njih;

Or. en

Obrazložitev

Priznava koncept, opisan v Prilogi IX, odstavek 1.5, da obstajajo skupine snovi z 
enakimi/podobnimi lastnostmi, in takšnim skupinam snovi omogoča vključitev v eno 
registracijo, da se čim bolj zmanjša število registracijskih dokumentacij.

„Zanesljivi povzetek“ je treba previdno opredeliti, ker je pojem, ki se uporablja v tudi v 
drugih pobudah, npr. programu OECD za HPV. Vse prihodnje spremembe zahtev OECD 
bodo morebiti vplivale na zahteve za registracijsko dokumentacijo. To ne bi bilo možno 
izvesti. Za preprečevanje nepotrebnih upravnih naporov in možnih napak, mora obstajati 
možnost, da se predloži poročilo študije, namesto da se znova pripravi njen povzetek. To bi 
znatno zmanjšalo upravno breme in ugodno vplivalo na izvedljivost.

2. Registracija, vključno s prednostnim seznamom na podlagi nevarnosti: Nevarnost in ne le 
letna količina je primerno merilo za določanje snovi, ki zbujajo veliko skrb. Zato postopek 
registracije vključuje sistem prednostnega seznama snovi na podlagi nevarnosti. Spodbuja se 
oblikovanje konzorcijev za predregistracijo, ampak to ostaja prostovoljno. Izmenjava 
rezultatov iz študij na vretenčarjih je obvezna.
Nov predlog CEFIC vključuje naslednje:

– obvezno predregistracijo za 30.000 snovi v 18. mesecih;
– pripravo zbirke informacij za vse snovi nad 10 ton in njeno uporabo kot izhodišče za 
postopno oceno tveganja in prednostni seznam (za snovi pod 10 tonami so potrebne le 
ustrezne informacije). Zbirka informacij se pošlje Agenciji v petih letih po začetku veljavnosti 
REACH.
– registracijo snovi nad 1000 ton in CMR v 5 letih.
– prednostni seznam za registracijo snovi med 1000 in 1 tono je treba poslati Agenciji v 5 
letih.
– Registracija v:
7 letih po začetku veljavnosti REACH: snovi med 1000 in1 tono in snovi pod 100 tonami, ki 

zbujajo veliko skrb;
9 letih: snovi med 100 in 1 tono, ki zbujajo majhno skrb;
11 letih: snovi po 10 tonami, ki zbujajo majhno skrb.

Kot sestavni del registracijske dokumentacije mora vsak registracijski zavezanec biti dolžan 
dati izjavo, da ima dostop do prvotnih študij, ki so temelj zanesljivih študijskih povzetkov. Ta 
dostop je lahko: registracijski zavezanec je lastnik študije; ima izjavo o dostopu ali pa je bila 
prvotna študija objavljena/je v javni uporabi (Uradni list, znanstvene objave itd.). V 
nasprotnem primeru bi se tiste družbe, ki so podale zanesljive študijske povzetke pred tem v 
skladu s programi, kjer so objavljeni zanesljivi študijski povzetki (npr. program OECD za 
kemikalije HPV, program Challenge EPA) kaznovale. Sleparji bi lahko te povzetke uporabili 
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za registracijo, ne da bi finančno prispevali k študijam.

Povezano s predlogom spremembe členov 20a in 21.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 485
Člen 9, odstavek (a), pododstavek (iii)

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

(iii) informacije o proizvodnji in skupinah 
izpostavljenosti uporabe(uporab) snovi v 
skladu z oddelkom 3 Priloge IV; te 
informacije vključujejo vse navedene 
skupine izpostavljenosti za uporabo(e) 
snovi registracijskega zavezanca. Ta 
informacija mora uporabnikom, ki sami 
niso proizvajalci ali uvozniki, omogočiti 
varno uporabo snovi znotraj navedenih 
skupin izpostavljenosti, brez dodatnih 
preskusov in ne da se od njih zahteva, da 
izvajajo svoje ukrepe za obvladovanje 
tveganja;

Or. de

Obrazložitev

Brez vnaprej določenih, jasno opredeljenih skupin izpostavljenosti ne more biti pravne 
varnosti in varnosti načrtovanja za uporabnike kemikalij na nižji stopnji. Katalog 
medsektorskih skupin izpostavljenosti, ki zajema vse uporabe, je zato treba vključiti v predlog 
Uredbe. To ne bi prispevalo le k temu, da bi bil sistem bolj uporaben, ampak bi uporabnikom 
na nižji stopnji zagotovilo tudi pravno varnost in pravzaprav rešilo njihove težave v zvezi z 
znanjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 486
Člen 9, odstavek (a), pododstavek (vi)

(vi) povzetek informacij, pridobljenih pri 
uporabi prilog V do IX;

vi) povzetek informacij, pridobljenih pri 
uporabi prilog V do IX, ali povzetke 
enakovrednih informacij, že zbranih za 
takšne snovi v skladu z drugimi določbami 
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Evropske unije. Agencija sestavi in redno 
posodablja seznam, ki vsebuje informacije, 
zbrane o snoveh v skladu z drugimi 
določbami Evropske unije, ki se šteje za 
enakovrednega informacijam, ki so 
potrebne na podlagi te uredbe;

Or. it

Obrazložitev

Za informacije, že zbrane o snoveh v skladu z drugimi določbami Skupnosti, mora biti 
omogočeno, da se uporabljajo brez nadaljnjega spreminjanja/preoblikovanja.

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

Predlog spremembe 487
Člen 9, odstavek (a), pododstavka (vi) in (vii)

(vi) povzetek informacij, pridobljenih pri 
uporabi prilog V do IX;

(vi) za snovi, ki se proizvedejo ali uvozijo v 
količinah nad 10 ton in za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količinah med 1 in 
10 tonami, če za snov velja možno veliko 
tveganje na podlagi zaporedja s 
prednostnega seznama, določenega v 
skladu s členom 21a (2), povzetek 
informacij, pridobljenih pri uporabi Priloge 
VI (Zbirka podatkov) in povzetkov katerih 
koli drugih razpoložljivih pomembnih 
informacij, za katere registracijski 
zavezanec meni, da so primerne za oceno 
tveganja.

(vii) zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri uporabi prilog V 
do IX, če se zahtevajo v skladu s Prilogo I;

(vii) za snovi, ki se proizvedejo ali uvozijo v 
količinah nad 10 ton in za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količinah med 1 in 
10 tonami, če za snov velja možno veliko 
tveganje na podlagi zaporedja s 
prednostnega seznama, določenega v 
skladu s členom 21a(2), poročila prvotnih 
študij ali zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri uporabi Priloge 
VI (Zbirka podatkov) in povzetkov katerih 
koli drugih razpoložljivih pomembnih 
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informacij, za katere registracijski 
zavezanec meni, da so primerne za oceno 
tveganja.

Or. it

Obrazložitev

Pomen „zanesljivih študijskih povzetkov“ je treba natančno opredeliti, glede na to, da je to 
pojem, ki se uporablja v zvezi z drugimi pobudami, kot je program OECD za HPV. Vsaka 
prihodnja sprememba zahtev OECD lahko vpliva na zahteve za registracijsko dokumentacijo. 
To ne bi bilo zelo praktično. Za preprečevanje nepotrebnih upravnih naporov in možnih 
napak bi bilo mogoče predložiti poročilo študije, namesto da se znova pripravi njen povzetek. 
To bi znatno zmanjšalo birokracijo in bi istočasno bilo bolj praktično. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 488
Člen 9, odstavek (a), pododstavek (vii)

(vii) zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri uporabi prilog V 
do IX, če se zahtevajo v skladu s Prilogo I;

(vii) zanesljive študijske povzetke 
informacij, pridobljenih pri uporabi prilog V 
do IX, če se zahtevajo v skladu s Prilogo I, 
ali enakovrednih zanesljivih študijskih 
povzetkov, še sestavljenih za snov v skladu z 
drugimi določbami Evropske unije;

Or. it

Obrazložitev

Za informacije, že zbrane o snoveh v skladu z drugimi določbami Skupnosti, mora biti 
omogočeno, da se uporabljajo brez nadaljnjega spreminjanja/preoblikovanja. Povezano s 
predlogom spremembe člena 9(a)(vi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 489
Člen 9, točka (a) (viii)
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(viii) izjavo o tem, ali so bile informacije 
pridobljene s preskusi na vretenčarjih ali ne;

(viii) izjavo o tem, ali so bile informacije 
pridobljene s preskusi na vretenčarjih ali ne, 
vključno s tem, kateri preskusi na 
vretenčarjih so bili opravljeni in število 
uporabljenih živali;

Or. en

Obrazložitev

Glede na cilj spodbujanja preskusov, ki se ne opravljajo na živalih, in zaskrbljenosti zaradi 
uporabe vretenčarjev v skladu s to uredbo, se morajo informacije o preskusih na živalih, ki so 
bili opravljeni, in število uporabljenih živali dati na razpolago.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 490
Člen 9, odstavek (a), pododstavek (ix)

(ix) predloge za preskuse, če se zahtevajo na 
podlagi uporabe prilog V do IX; 

(ix) predloge za preskuse, če se zahtevajo na 
podlagi uporabe prilog VII do IX;

Or. de

Obrazložitev

Člen 9(a)(ix) je v nasprotju s Prilogo IV, 4. korak:
V skladu s členom 9 mora tehnična dokumentacija vsebovati predloge za preskuse, če se 
zahtevajo na podlagi uporabe prilog V do IX. Vendar pa Priloga IV določa, da je treba 
podatke, zahtevane na podlagi uporabe prilog V in VI, pridobiti, tudi če pred tem ni bil 
predložen noben predlog:

„4. KORAK – PRIPRAVITE NOVE PODATKE/PREDLAGAJTE strategijo PRESKUSOV

V nekaterih primerih ne bo treba pripraviti novih podatkov. Kadar pa obstaja vrzel v podatkih, 
ki jo je treba zapolniti, se pripravijo novi podatki (prilogi V in VI) ali se predlaga strategija 
preskusov (prilogi VII in VIII)“.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini in Sergio Berlato

Predlog spremembe 491
Člen 9, odstavek (a), pododstavek (ix) – (x a) (novo)

(ix) predloge za preskuse, če se zahtevajo 
na podlagi uporabe prilog V do IX;

(ix) predloge o dostavljanju informacij, 
pridobljenih pri uporabi prilog VII in VIII 
ter pripomb v skladu s Prilogo IX, če sklepi 
poročila o kemijski varnosti (PKV) kažejo, 
da so potrebne dodatne informacije;

(x) izjavo o tem, ali se strinja, da smejo 
njegove povzetke in zanesljive študijske 
povzetke informacij, pridobljene pri uporabi 
prilog V do VIII in povezane s preskusi, ki 
niso vključevali vretenčarjev, za plačilo 
uporabiti naslednji registracijski zavezanci;

(x) izjavo o tem, ali se strinja, da smejo 
njegove povzetke in zanesljive študijske 
povzetke informacij, pridobljene pri uporabi 
prilog V do VIII in povezane s preskusi, ki 
niso vključevali vretenčarjev, za plačilo 
uporabiti naslednji registracijski zavezanci;

(xa) pisno izjavo, da ima registracijski 
zavezanec dostop do vseh prvotnih študij, iz 
katerih so bili pridobljeni predloženi 
povzetki ali zanesljivi študijski povzetki; 
registracijski zavezanec, kjer Agencija tako 
zahteva, predloži dokaz, da je lastnik teh 
študij ali da ima zakonit dostop do njih;

Or. it

Obrazložitev

Kot sestavni del registracijske dokumentacije mora vsak registracijski zavezanec dokazati, da 
ima dostop do prvotnih študij, ki so podlaga zanesljivih študijskih povzetkov. Treba je 
preveriti, ali: (a) je registracijski zavezanec lastnik študije; (b) ima izjavo, ki mu dovoljuje 
dostop do nje; in ali (c) je prvotna študija v javni uporabi. Ta predlog spremembe preprečuje 
sleparjem, da bi imeli finančne koristi od nereguliranega dostopa do študij.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt in Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 

Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik in 
Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Predlog spremembe 492
Člen 9, točka (a) (x)
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(x) izjavo o tem, ali se strinja, da smejo 
njegove povzetke in zanesljive študijske 
povzetke informacij, pridobljene pri 
uporabi prilog V do VIII in povezane s 
preskusi, ki niso vključevali vretenčarjev, 
za plačilo uporabiti naslednji registracijski 
zavezanci;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Sledi iz predloga spremembe kot del paketa ESER (Sacconi in drugi).

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se obvezna izmenjava podatkov razširi na podatke, ki 
izhajajo iz postopkov brez preskusov na živalih. (Davies).

Namen črtanja člena 9(a)(x) je odpraviti možnost imetnikov pravice do študijskih ugotovitev, 
da se jim odobri ali ne odobri dostop do testnih podatkov v zvezi z nevretenčarji. Črtanje te 
določbe je bistvenega pomena za uvedbo načela obveznega dostopa do podatkov proti 
pravičnemu in sorazmernemu plačilu (čeprav do natančnega dogovora o tem, koliko mora 
oseba, ki želi imeti dostop do podatkov, plačati imetniku pravice, še ni prišlo). To vprašanje je 
ključnega pomena zlasti za mala in srednje velika podjetja, ker bo znatno znižalo stroške, ki 
nastajajo pri izvajanju ukrepov REACH. Ta predlog spremembe je povezan z drugimi 
predlogi sprememb, vloženimi v členih iz naslova II: Registracija snovi (Vernola in drugi).

Namen črtanja točke (x) člena 9(a) je omogočiti uvedbo načela obveznega dostopa do vseh 
podatkov. Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 23(4) (Foglietta 
in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 493
Člen 9, točka (a) (x a) (novo)

(xa) oceno, ali so izpolnjena merila iz 
Priloge XII za opredelitev obstojnih snovi, 
snovi, ki se kopičijo v organizmih, in 
strupenih snovi ali zelo obstojnih snovi in 
snovi, ki se zelo lahko kopičijo v 
organizmih snovi, če je ne zahteva člen 13.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe dviga stopnjo zahtevanih informacij.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 494
Člen 9, točka (a) (x a) in (x b) (novo)

(xa) za snovi v količinah od 1 do 10 ton, 
informacije o izpostavljenosti v skladu z 
oddelkom 6 Priloge IV (novo);
(xb) kopijo varnostnega lista za materiale v 
primeru razvrščenih snovi;

Or. en

Obrazložitev

Da se omogoči predhodni pregled snovi v nizkih količinah na podlagi možnega tveganja, so 
potrebne osnovne informacije o izpostavljenosti. To bi omogočilo določitev večje prednosti 
zbiranju informacij za tiste snovi, pri katerih je izpostavljenost pomembna ali se težko oceni, 
in tudi predhodno preučevanje možne nevarnosti. Da se olajša uradno spremljanje, mora 
podatkovna zbirka Agencije vključevati tudi popis varnostnih listov za materiale.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karin Scheele

Predlog spremembe 495
Člen 9, odstavek (b)

(b) poročilo o kemijski varnosti, če je ta 
zahtevana v skladu s členom 13.

(b) poročilo o kemijski varnosti.

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe prvega pododstavka člena 13(1).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 496
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

Vlagatelj se lahko ob predložitvi informacij, 
ki so potrebne za registracijo, v skladu z 
določili točk (a) in (b) odloči za zaupno 
obravnavo posebno oblikovanih 
dokumentov ali delov dokumentov. 
Vlagatelj navede razloge za takšno prošnjo. 
Organ, ki prejme informacije, odloči, ob 
upoštevanju člena 116, katere informacije 
ostanejo zaupne.

Or. it

Obrazložitev

Predlogu spremembe 21 poročevalca doda sklicevanje na člen 116 o zaupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Predlog spremembe 497
Člen 9, pododstavek 1 a (novo)

Informacije, ki so zahtevane v odstavku 1 
in se ustvarijo v skladu z drugo zakonodajo 
EU ali mednarodno zakonodajo in/ali 
programi v zvezi s kemikalijami, se lahko 
predložijo v izvirni obliki.

Or. en

Obrazložitev

Že zbrane podatke ali že izpolnjena poročila o snovi v skladu z drugimi programi ali 
zakonodajo EU ali mednarodnimi programi ali zakonodajo je treba dovoliti in predstaviti kot 
take, brez potrebe po spreminjanju in/ali nepotrebnem ponovnem oblikovanju besedila. 
Primeri takšnih programov so: program OECD za izdelavo mednarodno sprejetih sklopov 
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varnostnih informacij (SIDS), ocene kemikalij, ki se proizvajajo v velikih količinah s strani 
Mednarodnega združenja kemijskih svetov (ICCA/HPV), Projekt ocenjevanja tveganja za 
ljudi in okolje (HERA) v zvezi s kemikalijami, ki se uporabljajo na domu za pranje in čiščenje 
v gospodinjstvu, monografije Evropskega centra za toksikologijo in ekotoksikologijo 
(ECETOC) o posameznih kemikalijah.

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

Predlog spremembe 498
Člen 10

Skupna predložitev podatkov, ki jo opravijo
člani konzorcija

Skupna predložitev podatkov, ki jo opravijo
večkratni registracijski zavezanci

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

1. V skladu z odstavkom 2, če naj bi snov v 
Skupnosti proizvajala eden ali več 
proizvajalcev in/ali uvažala eden ali več 
uvoznikov, se uporablja naslednje:

Člani konzorcija ločeno predložijo
informacije iz člena 9(a)(i), (ii), (iii) in (viii).

Vsak registracijski zavezanec ločeno 
predloži informacije iz člena 9(a)(i), (ii), (iii) 
in (viii).

Proizvajalec ali uvoznik, ki predloži 
informacije v imenu drugih članov 
konzorcija, predloži informacije iz člena 
9(a)(iv), (vi), (vii) in (ix).
Člani konzorcija se lahko sami odločijo, ali 
bodo informacije iz člena 9(a)(v) in (b) 
predložili ločeno ali pa jih bo v imenu vseh 
predložil en proizvajalec ali uvoznik.

Registracijski zavezanci se lahko sami 
odločijo, ali bodo informacije iz člena 
9(a)(v) in (b) predložili ločeno ali pa jih 
bodo v imenu vseh predložili en ali več 
proizvajalcev ali uvoznikov („vodilni 
registracijski zavezanci“).

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

2. V zvezi z informacijami, določenimi v 
členu 9(a)(iv), (vi) (vii) in (ix), bo to
predložil le en ali več proizvajalcev ali 
uvoznikov („vodilni registracijski 
zavezanec/zavezanci“), ki bo ukrepal s 
soglasjem drugega proizvajalca/drugih 
proizvajalcev ali drugega uvoznika/drugih 
uvoznikov. Če registracijski zavezanec ne 
soglaša s stališčem večine o izboru 
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informacij, določenih v členu 9(a)(iv), (vi) 
in/ali (vii), predloži razlago narave 
nesoglasja, skupaj s spremnimi 
informacijami, za katere meni, da so 
pomembne.

Or. en

Obrazložitev

Ta „paket“ predlogov sprememb uvaja idejo „ena snov, ena registracija“ (ESER) in je 
povezan s predlogi sprememb, ki so jih isti avtorji vložili pod naslovom II. Cilj je zagotoviti 
skladen paket informacij za vsako snov – vsaj za podatke o nevarnosti – ki jih razvije 
industrija na trdni in zanesljivi podlagi. To bo zagotovilo razvoj izboljšanih ukrepov za 
upravljanje tveganja za registracijske zavezance in uporabnike, ki bodo temeljili na skladnih 
podatkih o nevarnosti. Možno je, da je zaupne informacije (npr. o uporabah) mogoče 
predložiti neposredno Agenciji. To ne ustreza obveznim konzorcijem, ker se lahko 
registracijski zavezanci sami odločajo o načinu sodelovanja. Razen tega je nesoglasja v zvezi 
z izborom podatkov ter/ali razvrstitvijo in označevanjem mogoče prepoznati in obrazložiti.

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

Predlog spremembe 499
Člen 10, odstavek 1

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

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

Člani konzorcija ločeno predložijo 
informacije iz člena 9(a)(i), (ii), (iii) in (viii).

Člani konzorcija ločeno predložijo 
informacije iz člena 9(a)(i), (ii), (iii) in (viii).

Proizvajalec ali uvoznik, ki predloži 
informacije v imenu drugih članov 
konzorcija, predloži informacije iz člena 
9(a)(iv), (vi), (vii) in (ix).

Proizvajalec ali uvoznik ali tretja stranka, ki 
predloži informacije v imenu drugih članov 
konzorcija, predloži informacije iz člena 
9(a)(iv), (vi), (vii) in (ix).

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

bodo informacije iz člena 9(a)(v) in (b) 
predložili ločeno ali pa jih bo v imenu vseh 
predložil en proizvajalec ali uvoznik ali 
tretja stranka.

Or. en

Obrazložitev

Zavezati skupino proizvajalcev snovi, da deli informacije, lahko pomeni kršitev zaupnosti in s 
tem ogrozi skupno predložitev podatkov. Tej težavi se je mogoče izogniti z uporabo ločene 
organizacije ali tretje stranke, s katero se sklene pogodba v imenu konzorcija, ki predstavlja 
interese skupine proizvajalcev.

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

Schoepges

Predlog spremembe 500
Člen 10, odstavek 1

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

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

Člani konzorcija ločeno predložijo 
informacije iz člena 9(a)(i), (ii), (iii) in 
(viii).

Komisija bo razvila ustrezne smernice z 
najvišjo pravno vrednostjo, da pomaga 
podjetjem v zvezi z ustrezno uporabo 
konkurenčnega prava pri oblikovanju 
takšnih konzorcijev.

Proizvajalec ali uvoznik, ki predloži 
informacije v imenu drugih članov 
konzorcija, predloži informacije iz člena 
9(a)(iv), (vi), (vii) in (ix).

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

Tudi vsak konzorcij lahko skupno predloži 
informacije iz člena 9(1)(a)(i), (ii) do (iii).

Člani konzorcija se lahko sami odločijo, ali 
bodo informacije iz člena 9(a)(v) in (b) 

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

predložili ločeno ali pa jih bo v imenu vseh 
predložil en proizvajalec ali uvoznik.

Or. en

Obrazložitev

Smernice so potrebne za pomoč podjetjem, ko oblikujejo konzorcij, ga upravljajo in se 
sestajajo, da bi spodbudila usklajenost s konkurenco in se izognila mogočim kršitvam.

V primeru skupne predložitve podatkov zadostuje, da en proizvajalec/uvoznik, ki predloži 
podatke v imenu drugih, oblikuje izjavo v smislu člena 9(1)(a)(viii).
Prav tako mora biti mogoča skupna predložitev informacij iz člena 9(1)(a)(i) do (iii), če se 
člani konzorcijev strinjajo; drugače je pomen konzorcija omejen.

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 in María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 501
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 1

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

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

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

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izvira iz potrebe po poenostavitvi postopka registracije, predvsem 
tako da zmanjša in racionalizira stroške v breme MSP, in poskuša zagotoviti dostop MSP ter 
združenj MSP do konzorcijev, ne le za preprečevanje katere koli zlorabe vodilnih položajev. 
Povezan je z drugimi predlogi sprememb, vloženimi v zvezi s členi iz naslova II: Registracija 
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snovi.

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

Predlog spremembe 502
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 1

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

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

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izvira iz potrebe po poenostavitvi postopka registracije, in predvsem, 
po zmanjšanju in racionalizaciji stroškov v breme MSP. Povezan je z drugimi predlogi 
sprememb, vloženimi v zvezi s členi iz naslova II: Registracija snovi.

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 in María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 503
Člen 10, odstavek 2

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

2. Vsak registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača sorazmerno pristojbino za 
registracijo v skladu z merili, ki jih je 
določila Agencija.

Or. it
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Obrazložitev

Agencija mora določiti merila sorazmernosti za pristojbino za registracijo. Ta predlog 
spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb, vloženimi v zvezi s členi iz naslova II: 
Registracija snovi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 504
Člen 10, odstavek 2

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

2. Registracijski zavezanci, ki so člani
konzorcija, se med samo odločijo, kdo plača 
kateri del pristojbine za registracijo.

Or. nl

Obrazložitev

Registracijski zavezanci se morajo med seboj odločiti, kdo mora plačati vsak posamezen del
pristojbine za registracijo. Na ta način se bo mogoče znotraj konzorcija dogovoriti, da mora 
stranka, ki v večjih količinah proizvaja snov in ki jo je treba registrirati, tudi plačati večji 
delež registracijske pristojbine. To bo spodbudilo MSP, da sodelujejo v konzorciju in tako 
ohranijo nižje stroške.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 505
Člen 10, odstavek 2

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

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

Or. en

Obrazložitev

Omejitev zmanjšanja pristojbin le na eno tretjino zmanjšuje spodbudo za preoblikovanje 
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konzorcijev na konzorcije, sestavljene iz dveh strank. Le konzorciji, sestavljeni iz dveh članov, 
bodo imeli korist od preoblikovanja. Vendar enaka delitev pristojbin poveča privlačnost tudi 
za večje konzorcije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, 

Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Predlog spremembe 506
Člen 10, odstavek 2

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

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

Or. en

Obrazložitev

Omejitev zmanjšanja pristojbin na eno tretjino zmanjšuje spodbudo za preoblikovanje 
konzorcijev na konzorcije, sestavljene iz dveh strank. Le konzorciji, sestavljeni iz dveh članov 
bodo imeli korist od preoblikovanja. Vendar enaka delitev pristojbin poveča privlačnost tudi 
za večje konzorcije.

Povezano s predlogi sprememb členov 17(2), 25(5) in 25(6).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 507
Člen 10, odstavek 2

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

2. Vsak konzorcij se notranje odloči o 
razdelitvi pristojbine za registracijo.

Or. sv

Obrazložitev

Znotraj prostovoljno oblikovanih konzorcijev morajo imeti člani sami možnost, da 
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razporedijo stroške.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Predlog spremembe 508
Člen 11

Člen 11 črtano

Or. en

Obrazložitev

S sprejetjem novega sistema, ki temelji na količini IN tveganju, ta člen ni več pomemben 
(Oomen-Ruijten in drugi).

Predhodni členi se nadomestijo s predlogi sprememb člena 21 (Foglietta in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 509
Člen 11

Informacije, ki se predložijo v zvezi s 
količino

Informacije, ki se predložijo v zvezi s 
tveganjem

1. Tehnična dokumentacija iz člena 9(a) 
mora v zvezi s točkami (vi), (vii) in (viii) 
navedene določbe vključevati vsaj naslednje 
informacije:

1. Tehnična dokumentacija iz člena 9(a) 
mora v zvezi s točkami (vi), (vii) in (viii) 
navedene določbe vključevati vsaj naslednje 
informacije:

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

(a) informacije iz Priloge V za snovi iz 
kategorije tveganja 1;

(a) informacije iz prilog V in VI za snovi, ki 
se proizvedejo ali uvozijo v količini, ki 
znaša deset ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

(b) informacije iz prilog V in VI za snovi iz 
kategorije tveganja 2;

(c) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz 

(c) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz 
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Priloge VII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 100 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika;

Priloge VII za snovi iz kategorije tveganja
3;

(d) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz prilog 
VII in VIII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika.

(d) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz prilog 
VII in VIII za snovi iz kategorije tveganja 4.

2. Takoj ko količina že registrirane snovi 
doseže naslednji količinski prag, je treba 
Agenciji predložiti ustrezne dodatne 
informacije, ki se zahtevajo v skladu s 
prvim odstavkom, ter vse druge sestavne 
dele registracije, prilagojene zadnjemu 
stanju ob upoštevanju teh dodatnih 
informacij.

Or. de

Obrazložitev

Prehod s količinskega pristopa na pristop, ki temelji na tveganju: odločilno merilo mora biti 
tveganje, ki ga predstavlja snov, in ne njena količina. V povezavi s tem se tveganje določi na 
podlagi nevarnosti, količine in izpostavljenosti snovi. Načeloma je za oceno tveganja 
potreben omejen sklop informacij. Priloge dajejo podrobnosti o kategorijah tveganja, 
povezane z zahtevami za informacije, določenimi v členu 11. 

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

Predlog spremembe 510
Člen 11

Informacije, ki se predložijo v zvezi s 
količino

Informacije, ki se predložijo v zvezi s 
tveganjem

1. Tehnična dokumentacija iz člena 9(a) 
mora v zvezi s točkami (vi), (vii) in (viii) 
navedene določbe vključevati vsaj naslednje 
informacije:

1. Tehnična dokumentacija iz člena 9(a) 
mora v zvezi s točkami (vi), (vii) in (viii) 
navedene določbe vključevati vsaj naslednje 
informacije:

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

(a) informacije iz Prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz Priloge VIII za snovi, ki jih razvrsti 
registracijski zavezanec, v skladu s členom 
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uvoznika; 9(c) skupaj s Prilogo IVa, na prednostni 
stopnji 1;

(b) informacije iz prilog V in VI za snovi, ki 
se proizvedejo ali uvozijo v količini, ki 
znaša deset ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

(b) informacije iz Prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz Priloge VII za snovi, ki jih razvrsti 
registracijski zavezanec, v skladu s členom 
9(c) skupaj s Prilogo IVa, na prednostni 
stopnji 2;

(c) informacije iz prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz Priloge VII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 100 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika;

(c) informacije iz Priloge V in za snovi, ki 
jih razvrsti registracijski zavezanec, v 
skladu s členom 9(c) skupaj s Prilogo I a, 
na prednostni stopnji 3;

(a) informacije iz prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz prilog VII in VIII za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
1000 ton ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika.
2. Takoj ko količina že registrirane snovi 
doseže naslednji količinski prag, je treba 
Agenciji predložiti ustrezne dodatne 
informacije, ki se zahtevajo v skladu s 
prvim odstavkom, ter vse druge sestavne 
dele registracije, prilagojene zadnjemu 
stanju ob upoštevanju teh dodatnih 
informacij.

Or. de

Obrazložitev

Informacije, ki se zagotovijo kot del tehnične dokumentacije, ne smejo biti odvisne samo od 
količine snovi, ki je proizvedena ali uvožena, ampak morajo kazati tveganje, ki je del uporabe 
zadevne snovi. V skladu s tem sta toksičnost in uporaba snovi odločilni, skupaj s skupno 
proizvedeno ali uvoženo količino. Nova Priloga IVa je učinkovito orodje za oceno tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 511
Člen 11, naslov
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Informacije, ki se predložijo v zvezi s 
količino

Informacije, ki se predložijo v zvezi s 
količino in stopnjo zaskrbljenosti

Or. nl

Obrazložitev

Informacije morajo biti odvisne od količine in razvrstitve glede na stopnjo zaskrbljenosti. V 
tem členu so predlagane količine zato povezane s stopnjo zaskrbljenosti (Bloklandov 
prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 512
Člen 11, odstavek 1

1. Tehnična dokumentacija iz člena 9(a) 
mora v zvezi s točkami (vi), (vii) in (viii) 
navedene določbe vključevati vsaj naslednje 
informacije:

1. Tehnična dokumentacija iz člena 9(a) 
mora v zvezi s točkami (vi), (vii) in (viii) 
navedene določbe vključevati vsaj naslednje 
informacije:

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

(a) informacije iz Priloge V in predloge 
preskusov, ki vključujejo preskuse na 
vretenčarjih, za zagotovitev teh informacij 
za snovi, ki se proizvedejo ali uvozijo v 
količini, ki znaša eno tono ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

(b) informacije iz prilog V in VI za 
snovi, ki se proizvedejo ali uvozijo v 
količini, ki znaša deset ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

(b) informacije iz Prilog V in VI ter 
predloge preskusov, ki vključujejo preskuse 
na vretenčarjih, za zagotovitev teh 
informacij za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša deset ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika;

(c) informacije iz prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz Priloge VII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 100 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika;

(c) informacije iz Prilog V in VI ter 
predloge preskusov, ki vključujejo preskuse 
na vretenčarjih, za pridobitev informacij iz 
Prilog V do VII za snovi, ki se proizvedejo 
ali uvozijo v količini, ki znaša 100 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika;

(d) informacije iz prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz prilog VII in VIII za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
1.000 ton ali več na leto na proizvajalca ali 

(d) informacije iz Prilog V in VI ter 
predloge preskusov, ki vključujejo preskuse 
na vretenčarjih, za pridobitev informacij iz 
Prilog V do VIII za snovi, ki se proizvedejo 
ali uvozijo v količini, ki znaša 1.000 ton ali 
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uvoznika. več na leto na proizvajalca ali uvoznika;     

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe uvodne izjave 47. Da se preprečijo poskusi na živalih in 
prihranijo stroški industrije, ter ker morajo biti podatki o preskusih na živalih zagotovljeni, le 
če je potrebno za oceno varnosti snovi, je treba predložiti tudi predloge preskusov, ki 
vključujejo preskuse na vretenčarjih, za zagotovitev informacij, določenih v Prilogah V in VI.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 513
Člen 11, odstavek 1, uvod in točka (a)

1. Tehnična dokumentacija iz člena 9(a) 
mora v zvezi s točkami (vi), (vii) in (viii) 
navedene določbe vključevati vsaj naslednje 
informacije:

1. Dokumentacija o nevarnosti iz člena 
9(1)(b)(i), (ii) in (iii) vključuje naslednje 
informacije:

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

(a) za snovi v količini 1 tone ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika katere koli 
informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih 
snovi, vplivu snovi na zdravje ljudi in 
lastnosti okolja, ki so na voljo proizvajalcu 
ali uvozniku, vključno vsaj s fizikalno-
kemijskimi lastnostmi, določenimi v Prilogi 
V; 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe določa, da je treba vse razpoložljive informacije predložiti v 
dokumentaciji o nevarnosti za snovi v količini med 1 in 10 tonami, vključno vsaj z 
informacijami o fizikalno-kemijskih lastnostih, določenih v Prilogi V.

Za zmanjšanje stroškov se vse informacije, določene v Prilogi V, zahtevajo le za tiste snovi, ki 
so s pregledom (kot je predlagano spodaj) opredeljene kot snovi, ki bi lahko pomenile veliko 
nevarnost. Za druge snovi je treba predložiti le informacije, ki so že na voljo (predlog 
spremembe, povezan s predlogom spremembe člena 5(4)).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 514
Člen 11, odstavek 1, točka (a)

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

(a) informacije o fizikalno-kemijskih 
lastnostih iz točke 5a Priloge V in vse 
informacije o drugih fizikalno-kemijskih 
lastnostih, opredeljenih v točki 5b Priloge 
V, ter toksikološki in ekotoksikološki ciljni 
učinki na snov, ki je na voljo proizvajalcem 
ali uvoznikom, za snovi, ki se proizvedejo 
ali uvozijo v količini, ki znaša eno tono ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika;

Or. en

Obrazložitev

Kot prvi korak se mora od registracijskih zavezancev v skupini 1 do 10 ton zahtevati, da 
predložijo vse ustrezne informacije, ki jih imajo na voljo. Nadaljnje zbiranje informacij se 
lahko zahteva po prvotnem osnovnem ocenjevanju in prednostnem razvrščanju. Nekateri 
fizikalno-kemijski parametri (parni tlak/granulacija, porazdelitveni koeficient, točka vžiga, 
vnetljivost, eksplozivnost) morajo biti vedno predloženi, da se omogočijo osnovni prevoz in 
zadrževalni ukrepi ter da se dovoli uporaba preprostih modelov izpostavljenosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 515
Člen 11, odstavek 1, pododstavek (a)

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

(a) informacije iz Priloge V za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
eno tono ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika ali če je skupna količina, dana v 
promet, 5 ton ali več na proizvajalca ali 
uvoznika;

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Uredbe temeljijo zahteve v zvezi s količino na letnem obsegu proizvodnje (uvoza). 
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V skladu z obstoječim sistemom obveščanja je treba ustrezno upoštevati skupne količine (npr. 
1 tona na leto in skupno 5 ton). 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 516
Člen 11, odstavek 1, pododstavki (b), (c) in (d)

(b) informacije iz prilog V in VI za snovi, ki 
se proizvedejo ali uvozijo v količini, ki 
znaša deset ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

(b) informacije iz Prilog V in VI za snovi, ki 
se proizvedejo ali uvozijo v količini, ki 
znaša sto ton ali več na leto na proizvajalca 
ali uvoznika, razen za snovi, ki vzbujajo 
malo skrb;

(c) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz 
Priloge VII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 100 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika;

(c) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz 
Priloge VII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika, razen 
za snovi, ki zbujajo malo skrb, in snovi, ki 
vzbujajo skrb;

(d) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz prilog
VII in VIII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1000 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika.

(d) informacije iz Prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz Prilog VII in VIII za snovi, ki vzbujajo 
zelo veliko skrb.

Or. nl

Obrazložitev

Informacije morajo biti odvisne od količine in razvrstitve glede na stopnjo zaskrbljenosti. 
Predlagane količine so zato povezane s stopnjo zaskrbljenosti (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 517
Člen 11, odstavek 1, pododstavek (b)

(b) informacije iz prilog V in VI za snovi, ki 
se proizvedejo ali uvozijo v količini, ki 
znaša deset ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

(b) informacije iz Prilog V in VI za snovi, ki 
se proizvedejo ali uvozijo v količini, ki 
znaša deset ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika, ali, če skupna 
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količina, dana v promet, znaša 50 ton ali 
več na proizvajalca ali uvoznika;

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Uredbe temeljijo zahteve v zvezi s količino na letnem obsegu proizvodnje (uvoza). 
V skladu z obstoječim sistemom obveščanja je treba ustrezno upoštevati skupne količine (npr. 
1 tona na leto in skupno 50 ton).

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 518
Člen 11, odstavek 1, pododstavek (c)

(c) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz 
Priloge VII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 100 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika; 

(c) informacije iz Prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz Priloge VII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 100 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika, ali, če 
skupna količina, dana v promet, znaša 500 
ton ali več na proizvajalca ali uvoznika;

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Uredbe temeljijo zahteve v zvezi s količino na letnem obsegu proizvodnje (uvoza). 
V skladu z obstoječim sistemom obveščanja je treba ustrezno upoštevati skupne količine (npr. 
1 tona na leto in skupno 500 ton). 

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

Predlog spremembe 519
Člen 11, odstavek 1, črka (c)

(c) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz 
Priloge VII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 100 ton ali več 

(c) informacije iz Prilog V, VI in 
informacije iz Priloge VII, ki ne vključujejo 
preskusov na vretenčarjih, ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij, 
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na leto na proizvajalca ali uvoznika; povezanih s preskusi na vretenčarjih, iz 
Priloge VII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 100 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika;

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se morajo vse informacije v Prilogi VII, ki ne vključujejo preskusov na 
vretenčarjih, neposredno vključiti v tehnično dokumentacijo. Nobenega razloga ni za 
predložitev predlogov preskusov za te informacije. 

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

Predlog spremembe 520
Člen 11, odstavek 1, črka (d)

(d) informacije iz prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz prilog VII in VIII za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
1000 ton ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika.

(d) informacije iz Prilog V, VI in 
informacije iz Prilog VII in VIII, ki ne 
vključujejo preskusov na vretenčarjih, ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij, 
povezanih s preskusi na vretenčarjih, iz 
Prilog VII in VIII za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
1000 ton ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika;

Or. en

Obrazložitev

Razjasniti je treba, da se morajo vse informacije v Prilogah VII in VIII, ki ne vključujejo 
preskusov na vretenčarjih, neposredno vključiti v tehnično dokumentacijo. Nobenega razloga 
ni za predložitev predlogov preskusov za te informacije. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 521
Člen 11, odstavek 1, pododstavek (d)
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(a) informacije iz prilog V in VI ter predloge 
preskusov za pridobitev informacij iz prilog
VII in VIII za snovi, ki se proizvedejo ali 
uvozijo v količini, ki znaša 1.000 ton ali več 
na leto na proizvajalca ali uvoznika. 

(d) informacije iz Prilog V in VI ter 
predloge preskusov za pridobitev informacij 
iz Prilog VII in VIII za snovi, ki se 
proizvedejo ali uvozijo v količini, ki znaša 
1.000 ton ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika, ali, če skupna količina, dana v 
promet, znaša 5000 ton ali več na 
proizvajalca ali uvoznika;

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Uredbe temeljijo zahteve v zvezi s količino na letnem obsegu proizvodnje (uvoza). 
V skladu z obstoječim sistemom obveščanja je treba ustrezno upoštevati skupne količine (npr. 
1 tona na leto in skupno 5000 ton). 

Predlog spremembe, ki ga vložijo John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

Predlog spremembe 522
Člen 11, odstavek 2

2. Takoj ko količina že registrirane snovi 
doseže naslednji količinski prag, je treba 
Agenciji predložiti ustrezne dodatne 
informacije, ki se zahtevajo v skladu s prvim 
odstavkom, ter vse druge sestavne dele 
registracije, prilagojene zadnjemu stanju ob 
upoštevanju teh dodatnih informacij.

2. Takoj ko količina že registrirane snovi 
doseže naslednji količinski prag, je treba 
Agenciji predložiti ustrezne dodatne 
informacije, ki se zahtevajo v skladu s prvim 
odstavkom, ter vse druge sestavne dele 
registracije, prilagojene zadnjemu stanju ob 
upoštevanju teh dodatnih informacij. 
Dodatne informacije, ki jih je treba 
predložiti, se zagotovijo Agenciji v 
časovnem roku, dogovorjenim med 
registracijskim zavezancem in Agencijo, ter 
vzporedno z dajanjem snovi v promet s 
strani proizvajalca/uvoznika.

Or. en

Obrazložitev

Agenciji in registracijskemu zavezancu je smiselno zagotoviti neko varnost v časovnem roku 
za zagotovitev dodatnih informacij (Bowis in drugi).
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Registracijski zavezanec in Agencija se morata dogovoriti o nadaljnjem časovnem roku za 
predložitev dodatnih informacij (Sacconi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 523
Člen 11, odstavek 2

2. Takoj ko količina že registrirane snovi 
doseže naslednji količinski prag, je treba 
Agenciji predložiti ustrezne dodatne 
informacije, ki se zahtevajo v skladu s prvim 
odstavkom, ter vse druge sestavne dele 
registracije, prilagojene zadnjemu stanju ob 
upoštevanju teh dodatnih informacij.

2. Takoj ko količina že registrirane snovi 
doseže naslednji količinski prag ali se 
stopnja zaskrbljenosti spremeni zaradi 
novih podatkov, je treba Agenciji predložiti 
ustrezne dodatne informacije, ki se zahtevajo 
v skladu s prvim odstavkom, ter vse druge 
sestavne dele registracije, prilagojene 
zadnjemu stanju ob upoštevanju teh 
dodatnih informacij.

Or. nl

Obrazložitev

Informacije morajo biti odvisne od količine in razvrstitve glede na stopnjo zaskrbljenosti. 
Predlagane količine so zato povezane s stopnjo zaskrbljenosti (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso 
González, Marcello Vernola in Amalia Sartori

Predlog spremembe 524
Člen 11, odstavek 2 a (novo)

2a. Prednost imajo metode in vitro in 
uporaba odnosov (količinske) strukturne 
dejavnosti ((Q)SAR). V ta namen omogoči 
Komisija podjetjem seznam preskusov, 
podatkovnih baz in odobrenih modelov.

Or. es
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Obrazložitev

S pomočjo centra v Ispri so zmogljivosti Komisije za raziskave in razvoj zadostne za sestavo 
kataloga odobrenih metod, ki se izogibajo preskusom na živalih. Komisija lahko spremlja 
podatkovne baze in odobri modele (Q)SAR s pomočjo registra. Prav tako lahko kadar koli 
potrdi pravilno uporabo prek obnovitve predstavljenih izidov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 525
Člen 11, odstavek 2 a (novo)

2a. Količina snovi na leto za snovi v 
postopnem uvajanju je določena s 
povprečno proizvedeno ali uvoženo količino 
v prejšnjih 3 letih pred predložitvijo 
registracijske dokumentacije.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za informacije se povečajo, kadar je presežen količinski prag. Posledice so 
sorazmerno pomembnejše, kadar je presežen prag 1 in 10 ton. Zato je treba omogočiti stopnjo 
prilagodljivosti za MSP, zlasti pri iskanju virov. Povprečje 3 let bi zagotovilo, da bi se širše 
zahteve za registracijo uporabljale le, kadar je registracijski zavezanec stalno presegal 
naveden količinski prag.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso 
González in Marcello Vernola,

Predlog spremembe 526
Člen 12, odstavek 1

1. Informacije o notranjih lastnostih snovi se 
lahko pridobijo tudi na druge načine in ne 
samo s preskusi, zlasti z modeli kakovostne 
ali količinske strukturne dejavnosti ali iz 
informacij o strukturno sorodnih snoveh, če 
so izpolnjeni pogoji iz Priloge IX.

1. Informacije o notranjih lastnostih snovi se 
lahko pridobijo tudi na druge načine in ne 
samo s preskusi, zlasti z modeli kakovostne 
ali količinske strukturne dejavnosti ali iz 
informacij o strukturno sorodnih snoveh ali 
prek uporabe odobrenih (Q)SAR, če so 
izpolnjeni pogoji iz Priloge IX.
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Or. es

Obrazložitev

Da se izpolni eden od ciljev Agencije.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 527
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Te metode se redno pregledujejo in
izboljšujejo za zmanjšanje poskusov na 
vretenčarjih in števila udeleženih živali. Še 
zlasti Agencija v 14 dneh, če Evropski 
center za validacijo alternativnih metod 
(ECVAM) razglasi veljavnost alternativne 
metode preskusov in njeno pripravljenost 
za pravno priznanje, predloži osnutek 
sklepa, ki spreminja ustrezno 
prilogo/ustrezne priloge te Uredbe, za 
zamenjavo metod preskusov na živalih z 
alternativnimi metodami.

Or. en

Obrazložitev

Nadomesti predlog spremembe 22 osnutka poročila. Metode za preskuse morajo biti 
samodejno posodobljene, ko ECVAM potrdi veljavnost alternativne metode za preskuse.

Predlog spremembe, ki ga vložita Holger Krahmer in Jorgo Chatzimarkakis

Predlog spremembe 528
Člen 12, odstavek 3

3. Laboratorijski preskusi in analize se 
opravijo v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse iz Direktive 87/18/EGS 
in ob upoštevanju določb Direktive 

3. Laboratorijski preskusi in analize se 
opravijo v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse iz Direktive 87/18/EGS 
in ob upoštevanju določb Direktive 
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86/609/EGS. 86/609/EGS. Prvi stavek ne velja za 
laboratorijske preskuse in analize, 
opravljene pred začetkom veljavnosti te 
uredbe; vseeno lahko Agencija le če 
obstajajo ustrezno utemeljeni dvomi glede 
na veljavnost ugotovitev, zahteva dodatne 
preskuse ali analize.

Or. de

Obrazložitev

Vse podatke, ki so že na voljo, je treba priznati v sistemu REACH, tudi če ti podatki niso bili 
analizirani v skladu z DLP (dobro laboratorijsko prakso). Obstoječi zakoni o kemikalijah so 
zagotovili, da so podatki o velikem številu snovi dostopni v EU. Podjetja bi morala biti 
popolnoma oproščena vsakih zahtev po zagotavljanju podatkov v zvezi s temi snovmi –
odvečen in nepotreben uradniški postopek. Taka rešitev lahko prepreči tudi veliko preskusov 
na živalih. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 529
Člen 12, odstavek 3

3. Laboratorijski preskusi in analize se 
opravijo v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse iz Direktive 87/18/EGS 
in ob upoštevanju določb Direktive 
86/609/EGS.

3.  Novi laboratorijski preskusi na 
vretenčarjih se opravijo v skladu z načeli 
dobre laboratorijske prakse iz Direktive 
87/18/EGS in ob upoštevanju določb 
Direktive 86/609/EGS. 

Or. en

Obrazložitev

Poudarjanje, da so vsi preskusi v skladu z DLP, bo po nepotrebnem povečalo stroške, ker so 
„notranji“ preskusi običajno cenejši od preskusov, ki jih opravijo laboratoriji s standardom 

DLP. Za preskuse na vretenčarjih mora veljati izjema. Predlog spremembe, ki ga vloži Chris 
DaviesPredlog spremembe 530Člen 12, odstavek 4, pododstavek 1

4. Če je bila snov že registrirana, se novi 
registracijski zavezanec lahko sklicuje na 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja, da se obvezna izmenjava podatkov razširi na informacije, 
ki izhajajo iz preskusov, ki ne vključujejo živali. 

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

Predlog spremembe 531
Člen 12, odstavek 4, pododstavek 1

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

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

Or. en

Obrazložitev

Dejansko je zelo težko vedno dobiti natančno isto čistost snovi, tudi v isti rastlini. Razen tega 
lahko več podjetij uporablja različne postopke za iste snovi, vendar se ti razlikujejo v 
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stopnjah čistoče in vrsti nečistoč, kar pa ne spremeni profila toksičnosti snovi. Ta predlog 
spremembe se poskuša izogniti snovem, ki jih zajema REACH in ki so bile že večkrat 
registrirane ter ki vključujejo neutemeljeno podvajanje dela in preskuse na živalih.  

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 532
Člen 12, odstavek 4, pododstavek 1

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

4. Če je bila snov že registrirana, se novi 
registracijski zavezanec lahko sklicuje na 
študije in poročila o preskusih, v 
nadaljevanju „študije“, ki so bile za enako 
snov že prej predložene, če lahko dokaže, da 
je snov, ki jo želi registrirati, enaka 
predhodno registrirani snovi. Snov se šteje 
kot ista, če sta stopnja čistoče in vrsta 
nečistoč podobni in ne spreminjata profila 
toksičnosti. Novi registracijski zavezanec
predloži izjavo o dostopnosti 
predhodnega(ih) davčnega(ih) 
zavezanca(ev), ki mu dovoljuje uporabo 
študij.

Or. enObrazložitev

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

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

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini in Sergio 
Berlato

Predlog spremembe 533
Člen 12, odstavek 4, pododstavek 1

4. Če je bila snov že registrirana, se novi 
registracijski zavezanec lahko sklicuje na 
študije in poročila o preskusih, v 
nadaljevanju „študije“, ki so bile za enako 
snov že prej predložene, če lahko dokaže, da 
je snov, ki jo želi registrirati, enaka 

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

predhodno registrirani snovi, vključno s 
stopnjo čistoče in vrsto nečistoč, ter če 
predloži izjavo o dostopnosti 
predhodnega(ih) davčnega(ih) 
zavezanca(ev).

Or. it

Obrazložitev

Dostop do podatkov o preskusih, ki se ne opravljajo na živalih, mora biti zagotovljen, kot je 
že zagotovljeno v zvezi s preskusi, opravljenimi na živalih. Ta predlog spremembe je povezan 
z drugimi predlogi sprememb, vloženimi v zvezi s členi iz naslova II: Registracija snovi 
(Vernola in drugi).

Predlog spremembe poskuša pojasniti pravni položaj; izvirno besedilo lahko povzroči zmedo 
(Foglietta in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vloži Werner Langen

Predlog spremembe 534
Člen 12, odstavek 4, prvi pododstavek

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

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

Agencija obravnava vprašanja naknadne 
ustrezne porazdelitve stroškov.

Or. de
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Obrazložitev

Zadevnim podjetnikom in potrošnikom mora biti zagotovljena pravna varnost. Predlog 
spremembe, ki ga vložijo Karin Scheele, Carl Schlyter, Caroline Lucas in Hiltrud Breyer

Predlog spremembe 535

Člen 13, odstavek 1, prvi pododstavek

1. Brez vpliva na člen 4 Direktive 98/24/ES 
se izvede ocena kemijske varnosti in pripravi 
poročilo o kemijski varnosti za vse snovi, ki 
jih je treba registrirati v skladu s tem 
poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža takšno snov v količini, 
ki znaša deset ton ali več na leto. 

1.   Brez vpliva na člen 4 Direktive 98/24/ES 
se izvede ocena kemijske varnosti in pripravi 
poročilo o kemijski varnosti za vse snovi, ki 
jih je treba registrirati v skladu s tem 
poglavjem. 

Or. de

Obrazložitev

V zvezi z delavci, potrošniki in okoljem so ocene kemijske varnosti in poročilo o kemijski 
varnosti, ki temelji na teh ocenah, bistveni za varno uporabo kemikalij. Posledični ukrepi 
obvladovanja tveganja (glej Prilogo I) lahko neprecenljivo prispevajo k varnosti na delovnem 
mestu. Predlog spremembe zato predlaga, da so ocene kemijske varnosti in poročilo o 
kemijski varnosti obvezni za vse snovi, ki se registrirajo v skladu s poglavjem 2 (Scheele).

Nesprejemljivo je omejiti ocene varnosti za snovi nad desetimi tonami. To bi, prvič, pomenilo, 
da se za dve tretjini snovi, ki jih zajema REACH, podatki, ki se zagotovijo z registracijo, ne bi 
ocenjevali v zvezi z njihovim vplivom na zdravje ljudi in okolje. In tudi pri nevarnih snoveh ne 
bi bilo zahteve za predložitev podatkov o izpostavljenosti. Brez informacij o izpostavljenosti 
bi bilo skoraj nemogoče določiti ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, da so delavci ali 
potrošniki zaščiteni pred nevarnimi snovmi (Schlyter in drugi).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller + Richard Seeber

Predlog spremembe 536
Člen 13, odstavek 1, pododstavek 1

1. Brez vpliva na člen 4 Direktive 98/24/ES 
se izvede ocena kemijske varnosti in pripravi 
poročilo o kemijski varnosti za vse snovi, ki 

1. Brez vpliva na člen 4 Direktive 98/24/ES 
se izvede ocena kemijske varnosti in pripravi 
poročilo o kemijski varnosti za vse snovi, ki 
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jih je treba registrirati v skladu s tem 
poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža takšno snov v količini, ki 
znaša deset ton ali več na leto.

jih je treba registrirati v skladu s tem 
poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža takšno snov v količini, ki 
znaša eno tono ali več na leto.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevane informacije za kemikalije, izdelane v količini 1–10 ton na leto, so neustrezne. Ne 
bodo opredelili kemikalij, ki izpolnjujejo merila za zelo veliko skrb ali so tvegane za zdravje 
ljudi. Po internetnem posvetovanju je bil REACH pomembno oslabljen, s 3 odstranjenimi 
preskusi in črtano obveznostjo, da izdela poročilo o kemijski varnosti. Pomanjkanje 
informacij povzroča, da REACH ne potrebuje veliko 1–10 ton snovi na leto z varnostnim 
listom. Brez teh osnovnih informacij bodo uporabniki na nižji stopnji težko izvajali ustrezne 
ukrepe za obvladovanje tveganja za zaščito delavcev (Honeyball, Jørgensen in drugi).
Ta predlog spremembe zagotavlja, da bodo temeljne informacije v obliki poročila o kemijski 
varnosti na voljo proizvajalcem kemikalij za vse kemikalije nad 1 tono. To je potrebno, da se 
omogočijo ukrepi za obvladovanje tveganja, katerih namen je zaščititi strokovnjake ali 
potrošnike, ki so v neposrednem stiku s temi kemikalijami, na primer z barvami za tkanine ali 
gospodinjskimi čistilnimi proizvodi (Sjöstedt).

Izdelava poročila o kemijski varnosti je obvezna za snovi, proizvedene v količinah nad eno 
tono na leto, ker je novo pravno sredstvo bistveno za oceno tveganja in strategije za 
izogibanje tveganja. Veliko snovi – tj. zelo strupenih – lahko že zdaj predstavlja veliko 
tveganje, če so prisotne v zelo majhnih količinah, zanesljivo manjših od 1 tone. Poročila o 
kemijski varnosti za snovi, proizvedene v količinah nad 1 tono, so bistvene pri zagotavljanju 
varnosti na delovnem mestu. Predloženi dogovori v predlogu Komisije za količine med 1 tono 
in 10 tonami lahko povzročijo vrzeli v zaščitnem sistemu (Seeber).

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 537
Člen 13, odstavek 1, pododstavek 1

1. Brez vpliva na člen 4 Direktive 98/24/ES 
se izvede ocena kemijske varnosti in pripravi 
poročilo o kemijski varnosti za vse snovi, ki 
jih je treba registrirati v skladu s tem 
poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža takšno snov v količini, ki 
znaša deset ton ali več na leto.

1. Brez vpliva na člen 4 Direktive 98/24/ES 
se izvede ocena kemijske varnosti in pripravi 
poročilo o kemijski varnosti za vse snovi, ki 
jih je treba registrirati v skladu s tem 
poglavjem, če registracijski zavezanec 
proizvaja ali uvaža takšno snov v količini, ki 
znaša sto ton ali več na leto.

Or. de
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Obrazložitev

Mejni prag, ki sproži obvezno poročilo o kemijski varnosti, mora biti 100 ton na leto. To je 
namenjeno razbremenitvi MSP.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav 
OuzkýPredlog spremembe 538

Člen 13, odstavek 2, uvod

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za snovi v izdelkih je treba vključiti tudi mejne koncentracije. Diskriminacija predloga v zvezi 
s snovmi v izdelkih ni utemeljena s toksikološkimi in ekotoksikološkimi merili. Ob tem 
izpostavljenost snovem v izdelkih, drugače kot snovi v pripravkih, zahteva nosilec za 
izločevanje in je zato izpostavljenost dodatno omejena. Ta predlog spremembe je v skladu z 
veljavno zakonodajo EU o izdelkih.

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

Predlog spremembe 539
Člen 13, odstavek 2, uvod

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Ne izpostavljajte sestavnih snovi v pripravkih, ki ne izpolnjujejo meril za razvrstitev kot 
nevarne v skladu z vsemi določbami ocene kemijske varnosti in poročila o kemijski varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 540
Člen 13, odstavek 2, pododstavek (f)

(f) 0,1 %, če snov izpolnjuje merila iz 
Priloge XII.

(f) 0,1 %, če zadevna snov vzbuja zelo 
veliko skrb.

Or. nl

Obrazložitev

Snovi PBT in vPvB so snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 541
Člen 13, odstavek 3, pododstavek (d)

(d) oceno PBT in vPvB. (c) oceno stopnje zaskrbljenosti.

Or. nl

Obrazložitev

Snovi PBT in vPvB so snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb. Ocena PBT in vPvB se nadomesti z 
oceno v zvezi s stopnjo zaskrbljenosti (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 542
Člen 13, odstavek 3, točki (d a) (novo), (d b) (novo)
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(e) oceno izpostavljenosti;
(f) opis tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poenostaviti postopek z dodajanjem ocene 
izpostavljenosti in opisa tveganja kot faz, ki ju je treba vključiti v poročila o kemijski varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 543
Člen 13, odstavek 4

4. Če proizvajalec ali uvoznik na podlagi 
izvedenih faz (a) do (d) odstavka 3 ugotovi, 
da snov izpolnjuje merila za uvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS 
ali da gre za PBT ali vPvB, je treba v oceno 
kemijske varnosti vključiti še naslednje 
dodatne faze:

črtano

(a) oceno izpostavljenosti;
(b) opis tveganja.
V oceni izpostavljenosti in opisu tveganja je 
treba obravnavati vse navedene uporabe 
proizvajalca ali uvoznika.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poenostaviti postopek z dodajanjem ocene 
izpostavljenosti in opisa tveganja kot faz, ki ju je treba vključiti v poročila o kemijski varnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 544
Člen 13, odstavek 4, uvod
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4. Če proizvajalec ali uvoznik na podlagi 
izvedenih faz (a) do (d) odstavka 3 ugotovi, 
da snov izpolnjuje merila za uvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS ali 
da gre za PBT ali vPvB, je treba v oceno 
kemijske varnosti vključiti še naslednje 
dodatne faze:

4. Če proizvajalec ali uvoznik na podlagi 
izvedenih faz (a) do (d) odstavka 3 ugotovi, 
da snov izpolnjuje merila za uvrstitev kot 
nevarna v skladu z Direktivo 67/548/EGS ali 
da gre za snov, ki vzbuja zelo veliko skrb, je 
treba v oceno kemijske varnosti vključiti še 
naslednje dodatne faze:

Or. nl

Obrazložitev

Snovi PBT in vPvB so snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb (Bloklandov prednostni paket). 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dagmar Roth-Behrendt

Predlog spremembe 545
Člen 13, odstavek 4, pododstavek 2

V oceni izpostavljenosti in opisu tveganja je 
treba obravnavati vse navedene uporabe 
proizvajalca ali uvoznika.

V oceni izpostavljenosti in opisu tveganja je 
treba obravnavati vse proizvajalčeve ali 
uvoznikove navedene uporabe v količinah 1 
tone ali več na leto.

Or. en

Obrazložitev

Izboljša uporabnost z omejitvijo uporab, ki so morale biti obravnavane v poročilu o kemijski 
varnosti, na tiste v količini ene tone in več. V skladu s predlogom Komisije bi bilo treba 
obravnavati tudi uporabo v zelo majhnih količinah.

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

Schoepges 

Predlog spremembe 546
Člen 13, odstavek 4 a (novo)

4a.  Poročilo o kemijski varnosti (PKV) 
vsebuje rezultate ocene, ki vključuje:
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(a) sklep registracijskega zavezanca, da ni 
zaskrbljenosti in da ovrednotenje ni 
potrebno, dokler na podlagi novih podatkov 
ne pride do spremembe tveganja; ali
(b) predlog registracijskega zavezanca 
glede preskušanja za pridobivanje dodatnih 
podatkov, pridobljenih pri uporabi Prilog 
VII do IX, če registracijski zavezanec misli, 
da so potrebne.

Or. en

Obrazložitev

Registracijski zavezanec je sam in v celoti odgovoren za vodenje postopne ocene tveganja. Če 
razpoložljivi podatki ne zadoščajo kot dokaz varne uporabe, je registracijski zavezanec 
odgovoren za izdelavo predloga glede preskušanja, ki ga je med postopkom registracije treba 
predložiti Agenciji. Končna registracijska dokumentacija, ki je predložena Agenciji brez 
predloga preskušanja, v osnovi pomeni „ne vzbuja skrbi“. Registracijski zavezanec je 
odgovoren za vsebino registracijske dokumentacije in za zaključke, ki izhajajo iz teh 
informacij. Eden od zaključkov bi lahko bil, da registracijski zavezanec določenih uporab 
snovi ne more podpreti zaradi neupravljivih tveganj.

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

Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini in Sergio 
Berlato

Predlog spremembe 547
Člen 13, odstavek 5, pododstavek (a)

(a) v materialih za stik z živili na področju 
uporabe Direktive Sveta 89/109/EGS;

črtano

Or. it

Obrazložitev

Poročilo o kemijski varnosti sestavlja registracijsko dokumentacijo in se ga zato ne zahteva 
za snovi, ki so zunaj področja uporabe uredbe. Snovi, ki jih že urejajo ustrezno integrirane 
posebne določbe, morajo ostati zunaj področja uporabe REACH. Ta predlog spremembe je 
povezan z drugimi predlogi sprememb, vloženimi v členih iz naslova II: Registracija snovi.
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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 548
Člen 14

Polimeri so izvzeti iz registracije v skladu s 
tem naslovom.

Polimeri so izvzeti iz registracije.

Or. it

Obrazložitev

REACH sploh ne sme urejati polimerov. Urejale naj bi jih posebne določbe. Ta predlog 
spremembe je povezan z drugimi predlogi sprememb, vloženimi v členih iz naslova II: 
Registracija snovi.      

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 549
Člen 14 a (novo)

Člen 14a
Registracija na podlagi stopnje 

zaskrbljenosti
Registracijo se predloži na podlagi stopnje 
zaskrbljenosti, kot je določila Agencija, in 
obsega snovi, proizvedene ali uvožene na 
leto.

Or. nl

Obrazložitev

Stopnja zaskrbljenosti določa, katere podatke je treba predložiti ob registraciji (Bloklandov 
prednostni paket).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 550
Člen 15

Člen 15 črtano

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 pri njihovi proizvodnji in nadzoru: 

– 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.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 551
Člen 15, odstavek 1

1. Vsak proizvajalec, ki proizvede na mestu 
izolirane vmesne proizvode v količini, ki 
znaša eno tono ali več na leto, mora pri 
Agenciji vložiti zahtevek za registracijo na 
mestu izoliranega vmesnega proizvoda.

1. Vsak proizvajalec, ki proizvede na mestu 
izoliran vmesni proizvod, ki vzbuja zelo 
veliko skrb, ali kakšen drug na mestu 
izoliran vmesni proizvod v količini, ki znaša 
eno tono ali več na leto, mora pri Agenciji 
vložiti zahtevek za registracijo na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda.

Or. nl
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Obrazložitev

Oceniti je treba tudi nevarnosti snovi, ki vzbujajo veliko skrb, če je količina manjša od 1 tone 
na leto. Te snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, imajo lahko škodljive posledice za okolje in 
zdravje ljudi že v majhnih količinah (Bloklandov prednostni paket). 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer

Predlog spremembe 552
Člen 15, odstavek 2, pododstavek 1

2. Registracijska dokumentacija na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda mora 
vsebovati v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108, vse naslednje 
informacije, če jo proizvajalec lahko 
predloži brez dodatnega preskušanja:

2. Registracijska dokumentacija na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda mora 
vsebovati v obliki, ki jo določi Agencija v 
skladu s členom 108:

Or. en

Obrazložitev

Registracijska dokumentacija na mestu izoliranega vmesnega proizvoda mora vsebovati 
informacije, ne glede na to, ali mora proizvajalec opraviti dodatno preskušanje ali ne. Če ta 
določba ostane nespremenjena, bi lahko odvračala proizvajalce od preskušanja. Tisti, ki niso 
preskušali, tega ne rabijo predložiti. Zaradi črtanja navedenega besedila se navedene 
podatke zahteva od vseh proizvajalcev (Sjöstedt).

REACH predvideva le minimalne informacije o vmesnih proizvodih. Vseeno so vmesni 
proizvodi pogosto zelo reaktivni in imajo lahko različne nevarne lastnosti. Vmesni proizvodi 
pomenijo predvsem skrb za zdravje delavcev. Ne zadošča le predložitev podatkov, ki so že na 
razpolago. Informacije morajo biti zadostne za razvrstitev vmesnih proizvodov, da se 
omogoči bolj zanesljivo spremljanje zdravja zaposlenih, ustrezne ukrepe za varstvo skupin in 
posameznikov ter identifikacijo možnih nadomestnih snovi (Schlyter in drugi).

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

Predlog spremembe 553
Člen 15, odstavek 2 a (novo)
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2a. Registracijska dokumentacija na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda v 
količinah, ki znašajo več kot 100 ton, 
vključuje informacije, opredeljene v Prilogi 
V, razen informacij, ki so zahtevane v 
odstavku 2. 
Za pridobivanje teh podatkov velja člen 12.

Or. en

Obrazložitev

REACH predvideva le minimalne podatke o vmesnih proizvodih. Vseeno so vmesni proizvodi
pogosto zelo reaktivni in imajo lahko različne nevarne lastnosti. Vmesni proizvodi pomenijo 
predvsem skrb za zdravje delavcev. Ne zadošča le predložitev podatkov, ki so že na 
razpolago. Na mestu izolirani proizvodi v količinah nad 100 tonami morajo izpolnjevati iste 
zahteve kot normalne snovi med 1 in 10 tonami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 554
Člen 15, odstavek 2 a (novo)

2a. Registracijska dokumentacija na mestu 
izoliranega vmesnega proizvoda v 
količinah, ki znašajo več kot 1000 ton na 
leto, in proizvajalca vključuje informacije, 
opredeljene v Prilogi V, razen informacij, 
ki so zahtevani v odstavku 2.

Or. en

Obrazložitev

Vmesni proizvodi so lahko zelo reaktivni in strupeni. Zlasti za večje količine je smiselno 
vprašati po dodatnih informacijah. Ta predlog spremembe uvaja večje zahteve za 
proizvajalce, ki uporabljajo na mestu izolirane vmesne proizvode v količinah nad 1000 
tonami na leto. Zahteve po informacijah so enake tistim, ki jih predlog Komisije določa za 
prepeljane izolirane vmesne proizvode.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 555
Člen 16

Člen 16 črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev člena 15.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 556
Člen 16, odstavek 1

1. Vsak proizvajalec ali uvoznik, ki 
proizvede prepeljan izoliran vmesni 
proizvod v količini, ki znaša eno tono ali več 
na leto, mora pri Agenciji vložiti zahtevek za 
registracijo prepeljanega izoliranega 
vmesnega proizvoda.

1. Vsak proizvajalec ali uvoznik, ki 
proizvede prepeljan izoliran vmesni 
proizvod, ki vzbuja zelo veliko skrb, ali 
kakšen drug prepeljan vmesni proizvod v 
količini, ki znaša eno tono ali več na leto, 
mora pri Agenciji vložiti zahtevek za 
registracijo na mestu izoliranega vmesnega 
proizvoda.

Or. nl

Obrazložitev

Oceniti je treba tudi nevarnosti snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, če je količina manjša od 1 
tone na leto. Te snovi, ki vzbujajo zelo veliko skrb, imajo lahko škodljive posledice za okolje 
in zdravje ljudi že v majhnih količinah (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 557
Člen 16, odstavek 3, pododstavek 1

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

prepeljani izolirani vmesni proizvod v 
količini, ki znaša več kot 1000 ton na leto, in 
za proizvajalca ali uvoznika mora poleg 
informacij iz odstavka 2 vključevati še 
informacije iz Priloge V in Priloge VI.

Or. en

Obrazložitev

Vmesni proizvodi so lahko zelo reaktivni in strupeni. Zlasti če je izolirani vmesni proizvod 
prepeljan, je smiselno vprašati po dodatnih informacijah. Ta predlog spremembe uvaja večje 
zahteve po informacijah za prepeljane izolirane vmesne proizvode v količinah nad 1000 
tonami na leto. Pojasnjeno je tudi, da količina velja na proizvajalca ali uvoznika.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 558
Člen 16, odstavek 3

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

3. Registracijska dokumentacija za 
prepeljani izolirani vmesni proizvod, ki 
vzbuja zelo veliko skrb, mora poleg 
informacij iz odstavka 2 vključevati še 
informacije iz Priloge V.

Or. nl

Obrazložitev

Količine se nadomestijo s stopnjo zaskrbljenosti (Bloklandov prednostni paket).

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

Predlog spremembe 559
Člen 16, odstavek 3, pododstavek 1

3. Registracijska dokumentacija za 
prepeljani izolirani vmesni proizvod v 
količini, ki znaša več kot 1000 ton na leto, 
mora poleg informacij iz odstavka 2 

3. Registracijska dokumentacija za 
prepeljani izolirani vmesni proizvod v 
količini, ki znaša več kot 10 ton na leto, 
mora poleg informacij iz odstavka 2 
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vključevati še informacije iz Priloge V. vključevati še informacije iz Priloge V. 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi posebnega tveganja za varnost, zdravje in okolje, povezanega s prevozom, in slabe 
ureditve prevoza nevarnih snovi, ki se nenehno povečuje, obstaja potreba po natančnem 
pregledu prepeljanih kemikalij. Prepeljani izolirani vmesni proizvodi v količini, ki znaša več 
kot 10 ton na leto, morajo izpolnjevati enake zahteve kot navadne snovi v količini med 1 in 10 
tonami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 560
Člen 17

Člen 17 črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 15.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 561
Člen 17, odstavek 2

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

2. Registracijski zavezanci, ki so člani
konzorcija, se med samo odločijo, kdo plača 
kateri del pristojbine za registracijo.

Or. nl

Obrazložitev

Registracijski zavezanci se morajo med seboj odločiti, kdo mora plačati posamezni del 



PE 357.817v01-00 118/148 AM\565897SL.doc

SL

pristojbine za registracijo. Na ta način se bo mogoče znotraj konzorcija dogovoriti, da mora 
stranka, ki v večjih količinah proizvaja snov, ki jo je treba registrirati, tudi plačati večji delež 
registracijske pristojbine. To bo spodbudilo MSP, da sodelujejo v konzorciju in na ta način 
ohranijo nižje stroške.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 562
Člen 17, odstavek 2

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

2. Vsak registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača le pravičen delež 
pristojbine.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev zmanjšanja pristojbin na eno tretjino zmanjšuje spodbudo za oblikovanje 
konzorcijev na konzorcije, sestavljene iz dveh strank. Od oblikovanja bodo imeli korist le 
konzorciji, sestavljeni iz dveh članov. Vendar enaka delitev pristojbin poveča privlačnost 
oblikovanja tudi večjih konzorcijev.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 563
Člen 17, odstavek 2

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

2. Vsak registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača enak delež pristojbine.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev zmanjšanja pristojbin na eno tretjino zmanjšuje spodbudo za oblikovanje 
konzorcijev na konzorcije, sestavljene iz dveh strank. Od oblikovanja bodo imeli korist le 
konzorciji, sestavljeni iz dveh članov. Vendar enaka delitev pristojbin poveča privlačnost 
oblikovanja tudi večjih konzorcijev. Povezano s predlogi sprememb členov 10(2), 25(5) in 
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25(6).

Predlog spremembe, ki ga vložijo 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 564
Člen 17, odstavek 2

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

2. Vsak registracijski zavezanec, ki je član 
konzorcija, plača le primeren delež 
pristojbine.

Pristojbina je sorazmerna v skladu z merili, 
ki jih določi Agencija in ki med drugim 
upoštevajo proizvedene/uvožene količine.

Or. it

Obrazložitev

Pri poenostavitvi določanja registracijske pristojbine za MSP mora Agencija upoštevati 
proizvedene/uvožene količine registracijskega zavezanca. Ta predlog spremembe je povezan z 
drugimi predlogi sprememb, vloženimi v členih iz naslova II: Registracija snovi. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Thomas Ulmer in Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 565
Člen 18

Člen 18
Ta člen določa obdelavo predloženih 
registracij in vlogo Agencije na ravni 
registracije REACH. Registracije se bodo 
predložile in obravnavale elektronsko, da bi 
olajšali upravljanje več tisoč registracij. 
Agencija je osrednji organ za prejemanje 
vseh registracij. Vsaki registraciji dodeli 
številko in datum registracije ter opravi 
pregled popolnosti, ki je, spet z vidika 
velikega števila obravnavanih registracij, v 
osnovi avtomatiziran postopek. To, da 
Agencija opravi pregled popolnosti, 

črtano
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zagotavlja potrebno skladnost pristopa na 
ravni registracije. Agencija registracijskega 
zavezanca obvesti, če je registracija 
nepopolna, in v tem primeru sporoči 
potrebne informacije in rok za dopolnitev 
registracije. Rezultati pregleda popolnosti 
se pošljejo pristojnemu organu države 
članice, v kateri ima proizvajalec ali 
uvoznik svoj sedež. Agencija ne sprejme 
registracij izrecno, ker registracija ni sistem 
za odobritev.

Or. de

Obrazložitev

Izogibanje nepotrebni birokraciji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 566
Člen 18

1. Agencija vsaki registraciji dodeli 
številko, ki se mora uporabljati za vse 
dopise, povezane z registracijo, ter datum 
registracije, ki je datum, na katerega je 
Agencija prejela registracijo. Agencija 
številko in datum registracije takoj sporoči 
zadevnemu proizvajalcu ali uvozniku. 

1. Agencija vsakemu obvestilu dodeli 
številko, ki se mora uporabljati za vse 
dopise, povezane z obvestilom in
registracijo, ter datum obvestila, ki je datum, 
na katerega je Agencija prejela obvestilo. 
Agencija številko in datum obvestila takoj 
sporoči zadevnemu proizvajalcu ali 
uvozniku. Agencija določi tudi datum 
registracije, ki je datum, na katerega je 
Agencija prejela registracijo. Agencija 
datum registracije takoj sporoči zadevnemu 
proizvajalcu ali uvozniku.
2. Agencija v treh tednih po datumu 
obvestila opravi pregled popolnosti, da 
preveri, ali so bili predloženi vsi sestavni 
deli, ki se zahtevajo v skladu s členom 
4c(novo). Pregled popolnosti ne zajema 
ocene kakovosti ali ustreznosti predloženih 
podatkov ali dokazil.
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Če je obvestilo nepopolno, Agencija v treh 
tednih po datumu obvestila sporoči 
obvestitelju, katere dodatne informacije 
mora še predložiti, da bo obvestilo popolno 
v skladu s tem naslovom, in za to določi 
razumen rok. Obvestitelj predloži te 
dodatne informacije Agenciji v določenem 
roku. Agencija obvestitelju potrdi datum 
predložitve dodatnih informacij. Agencija 
opravi dodatni pregled popolnosti in pri tem 
upošteva predložene dodatne informacije.
Agencija obvestilo zavrne, če ga obvestitelj 
ne dopolni v predpisanem roku.
2a. Agencija obvestitelju sporoči stopnjo 
zaskrbljenosti v 24 mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe. 

2. Agencija v treh tednih po datumu 
registracije pregleda popolnost posameznih 
registracij, da preveri, ali so bili predloženi 
vsi sestavni deli, ki se zahtevajo v skladu s 
členoma 9 in 11 ali členoma 15 ali 16. Za 
registracijo snovi v postopnem uvajanju, 
predloženo dva meseca pred potekom 
ustreznega roka iz člena 21, Agencija ta 
pregled opravi v treh mesecih po poteku tega 
roka. Pregled popolnosti ne zajema ocene 
kakovosti ali ustreznosti predloženih 
podatkov ali dokazil.

3. Agencija v treh tednih po datumu 
registracije pregleda popolnost posameznih 
registracij, da preveri, ali so bili predloženi 
vsi sestavni deli, ki se zahtevajo v skladu s 
členoma 9 in 11 ali členoma 15 ali 16. Za 
registracijo snovi v postopnem uvajanju, 
predloženo dva meseca pred potekom 
ustreznega roka iz člena 21, Agencija ta 
pregled opravi v treh mesecih po poteku tega 
roka. Pregled popolnosti ne zajema ocene 
kakovosti ali ustreznosti predloženih 
podatkov ali dokazil.

Če je registracija nepopolna, Agencija v treh 
tednih po datumu registracije obvesti 
registracijskega zavezanca o tem, katere 
dodatne informacije mora še predložiti, da 
bo registracija popolna v skladu s tem 
naslovom, in za to določi razumen rok.  
Registracijski zavezanec predloži Agenciji te 
dodatne informacije v določenem roku. 
Agencija registracijskemu zavezancu potrdi 
datum predložitve dodatnih informacij. 
Agencija opravi dodatni pregled popolnosti 
in pri tem upošteva predložene dodatne 
informacije.

Če je registracija nepopolna, Agencija v treh 
tednih po datumu registracije obvesti 
registracijskega zavezanca o tem, katere 
dodatne informacije mora še predložiti, da 
bo registracija popolna v skladu s tem 
naslovom, in za to določi razumen rok.  
Registracijski zavezanec predloži Agenciji te 
dodatne informacije v določenem roku. 
Agencija registracijskemu zavezancu potrdi 
datum predložitve dodatnih informacij. 
Agencija opravi dodatni pregled popolnosti 
in pri tem upošteva predložene dodatne 
informacije.

Agencija registracijo zavrne, če je 
registracijski zavezanec ne dopolni v 
predpisanem roku.

Agencija registracijo zavrne, če je 
registracijski zavezanec ne dopolni v 
predpisanem roku.

3. Agencija pošlje registracijsko 
dokumentacijo skupaj s številko registracije, 
datumom registracije, rezultatom pregleda 

4. Agencija pošlje registracijsko 
dokumentacijo skupaj s številko registracije, 
datumom registracije, rezultatom pregleda
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popolnosti ter vsemi zahtevki za dodatne 
informacije in rokom, določenim v skladu z 
drugim pododstavkom odstavka 2, 
pristojnemu organu zadevne države članice 
v 30 dneh po datumu registracije. Zadevna 
država članica je država članica, v kateri 
poteka proizvodnja ali v kateri ima uvoznik 
svoj sedež.

popolnosti ter vsemi zahtevki za dodatne 
informacije in rokom, določenim v skladu z 
drugim pododstavkom odstavka 2, 
pristojnemu organu zadevne države članice 
v 30 dneh po datumu registracije. Zadevna 
država članica je država članica, v kateri 
poteka proizvodnja ali v kateri ima uvoznik 
svoj sedež.

Agencija vse dodatne informacije, ki jih 
predloži registracijski zavezanec, takoj 
sporoči pristojnemu organu zadevne države 
članice.

Agencija vse dodatne informacije, ki jih 
predloži registracijski zavezanec, takoj 
sporoči pristojnemu organu zadevne države 
članice.

4. Proti odločitvam Agencije iz odstavka 2
tega člena se lahko vloži pritožba v skladu s 
členi 87, 88 in 89.

5. Proti odločitvam Agencije iz odstavkov 2, 
2a in 3 tega člena se lahko vloži pritožba v 
skladu s členi 87, 88 in 89.

Or. nl

Obrazložitev

Vključitev obveznosti Agencije v zvezi z obvestilom (Bloklandov prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vloži Liam Aylward

Predlog spremembe 567
Člen 18, odstavek 2, pododstavek 1

2. Agencija v treh tednih po datumu 
registracije pregleda popolnost posameznih 
registracij, da preveri, ali so bili predloženi 
vsi sestavni deli, ki se zahtevajo v skladu s 
členoma 9 in 11 ali členoma 15 ali 16. Za 
registracijo snovi v postopnem uvajanju, 
predloženo dva meseca pred potekom 
ustreznega roka iz člena 21, Agencija ta 
pregled opravi v treh mesecih po poteku tega 
roka. Pregled popolnosti ne zajema ocene 
kakovosti ali ustreznosti predloženih 
podatkov ali dokazil.

2. Agencija v treh tednih po datumu 
registracije pregleda popolnost posameznih 
registracij, da preveri, ali so bili predloženi 
vsi sestavni deli, ki se zahtevajo v skladu s 
členoma 9 in 11. Za registracijo snovi v 
postopnem uvajanju, predloženo dva meseca 
pred potekom ustreznega roka iz člena 21, 
Agencija ta pregled opravi v treh mesecih po 
poteku tega roka. Pregled popolnosti ne 
zajema ocene kakovosti ali ustreznosti 
predloženih podatkov ali dokazil.

Or. en
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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 pri njihovi proizvodnji in nadzoru: 

– 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.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 568
Člen 18, odstavek 2, pododstavek 1

2. Agencija v treh tednih po datumu 
registracije pregleda popolnost posameznih 
registracij, da preveri, ali so bili predloženi 
vsi sestavni deli, ki se zahtevajo v skladu s 
členoma 9 in 11 ali členoma 15 ali 16. Za 
registracijo snovi v postopnem uvajanju, 
predloženo dva meseca pred potekom 
ustreznega roka iz člena 21, Agencija ta 
pregled opravi v treh mesecih po poteku tega 
roka. Pregled popolnosti ne zajema ocene
kakovosti ali ustreznosti predloženih 
podatkov ali dokazil.

2. Agencija v treh tednih po datumu 
registracije pregleda popolnost posameznih 
registracij, da preveri, ali so bili predloženi 
vsi sestavni deli, ki se zahtevajo v skladu s 
členoma 9 in 11 ali členoma 15 ali 16. Za 
registracijo snovi v postopnem uvajanju, 
predloženo dva meseca pred potekom 
ustreznega roka iz člena 21, Agencija ta 
pregled opravi v treh mesecih po poteku tega 
roka. Pregled popolnosti vključuje oceno
kakovosti predloženih podatkov, ki je 
temeljna za vsako nadaljnjo presojo.

Or. de

Obrazložitev

Preverjanje verodostojnosti je vsekakor nujno, ker na teh informacijah temeljijo vsi nadaljnji 
ukrepi. Le na ta način se lahko zagotovi, da so informacije, ki so temeljne za oceno, na primer 
podatki o snovi ali podrobnosti o njeni topnosti v vodi, ne le na razpolago, ampak so na 
razpolago v kakovosti, ki oblastem omogoči njihovo uporabo pri odločanju o preskusnih 
strategijah, odklonih od običajnih programov preskušanja itd.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Anja Weisgerber

Predlog spremembe 569
Člen 19, odstavek 1, pododstavek 1

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

1. Ob upoštevanju člena 19a in člena 21 se 
snovi v Skupnosti ne smejo proizvajati ali 
vanjo uvoziti, če niso bile registrirane v 
skladu z ustreznimi določbami tega naslova. 

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe, ki vključuje nov člen 19a.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 570
Člen 19, odstavek 2, pododstavek 2

Registracijski zavezanec lahko začne snov 
proizvajati ali uvažati, če Agencija v treh 
tednih po datumu registracije ne navede 
drugače v skladu s členom 18(2), kar ne 
vpliva na četrti pododstavek člena 25(4).

Za registracijo snovi v postopnem uvajanju 
registracijski zavezanec lahko še naprej
snov proizvaja ali uvaža, razen če Agencija 
v treh tednih po datumu registracije ne 
navede drugače v skladu s členom 18(2), kar 
ne vpliva na četrti pododstavek člena 25(4).

Or. en

Obrazložitev

Skladnost z novim besedilom v zvezi z uvedbo pospešene registracije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 571
Člen 19 a (novo)

Člen 19a
1. Za obdobje 15 mesecev od datuma, ko je 
registracijski zavezanec prvič proizvedel ali 
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uvozil snov v količini ene tone ali več na 
leto, se člen 19 ne uporablja za snovi, ki 
niso v postopnem uvajanju.
2. Da bi izkoristili obdobje iz odstavka 1 
pred datumom, ko prvič proizvede ali uvozi 
snov v količini 1 tone ali več na leto, pošlje 
potencialni registracijski zavezanec 
Agenciji informacije, za vključitev v zbirko 
podatkov, ki so določene v členu26(1), črke 
(a) do (e), v obliki, ki jo določa Agencija v 
skladu s členom 108.
Potencialni registracijski zavezanec lahko 
omeji informacije, ki se predložijo v skladu 
s prvim pododstavkom, na tiste končne 
točke/lastnosti, ki so potrebne za preskuse.
3. Registracijski zavezanci, ki ne predložijo 
zahtevanih informacij v skladu z odstavkom 
2, ne morejo izkoristiti obdobja iz odstavka 
1.
4. Agencija predložene informacije v skladu 
z odstavkom 2 vključi v zbirko podatkov. 
Proizvajalcem in uvoznikom, ki so 
predložili informacije v zvezi s snovjo v 
skladu z odstavki 2 in 3, zagotovi dostop do 
podatkov v zvezi s to snovjo. Dostop do teh 
podatkov imajo tudi pristojni organi držav 
članic.

Or. de

Obrazložitev

Z namenom spodbujanja inovacij je treba določiti prehodno obdobje za registracijo snovi, ki 
niso v postopnem uvajanju. Čeprav do zdaj še ni bila predvidena predregistracija za nove 
snovi, bi ta ureditev potencialnemu registracijskemu zavezancu omogočila, da preskuša nove 
snovi v obdobju 15 mesecev, preden postane končna registracija obvezna. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 572
Člen 20, odstavek 1, pododstavek (d)

(d) o novih uporabah, za katere se snov (d) o novih kategorijah izpostavljenosti, za 
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proizvaja ali uvaža in za katere se lahko 
upravičeno pričakuje, da jih pozna;

katere se snov proizvaja ali uvaža in za 
katere se lahko upravičeno pričakuje, da jih 
pozna(jo);

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlog spremembe X člena 3(13a) (novo).

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

Schoepges

Predlog spremembe 573
Člen 20 a (novo)

Člen 20a
Določbe za registracijo snovi v postopnem 
uvajanju v količinah med 1 in 1000 tonami
1a. Registracijski zavezanci bodo pripravili 
zbirko informacij za prednostno 
razvrščanje (določena v Prilogi VI) za vse 
snovi, izdelane ali proizvedene v količinah 
nad 10 tonami na leto. Zbirka informacij se 
bo uporabila kot podlaga za prednostno 
razvrščanje. Prednost bo odvisna od tega, 
ali snov predstavlja možno visoko tveganje.                                         
b. Pripravile se bodo ustrezne razpoložljive 
informacije za prednostno razvrščanje 
snovi v nizkih količinah med 1 do 10 
tonami, namesto celotne prednostne zbirke 
informacij. Podjetja, ki proizvajajo snovi v 
manjših količinskih razponih, lahko delijo 
informacije znotraj konzorcijev ali 
dokažejo, da ne predstavljajo „nobenega 
tveganja“, na podlagi zanemarljivih 
možnosti izpostavljenosti. Zbirka informacij 
za prednostno razvrščanje in ustrezne 
razpoložljive informacije z rezultatom za 
prednostno razvrščanje se predložijo 
Agenciji.
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2.  V petih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe registracijski zavezanci predložijo 
Agenciji zahteve za informacije iz Priloge 
VI (zbirka informacij) za snovi, ki so 
proizvedene ali uvožene v količini med 10 
in 1000 tonami.
3.  V petih letih po začetku veljavnosti te 
uredbe registracijski zavezanci v skladu s 
Prilogo IVa določijo prednostne naloge za 
snovi, ki so proizvedene ali uvožene v 
količini med 1 in 100 tonami.
Registracijski zavezanci predložijo Agenciji 
prednostni seznam in vse razpoložljive 
informacije, ki jih izberejo registracijski 
zavezanci tako, da ustrezajo prednostnemu 
seznamu.
4.  Registracijski zavezanci, ki ne predložijo 
zahtevanih informacij iz odstavkov 1 in 2, 
ne morejo uveljavljati člena 21.
5. Agencija v roku enega meseca posodobi 
javni seznam v skladu s členom 26.2(b), na 
katerem navede najzgodnejše zahtevane 
registracijske roke za ostale snovi.

Or. en

Obrazložitev

Tveganje, ne le letna količina, je primerno merilo za določanje snovi, ki vzbujajo možno skrb. 
Zato mora postopek registracije vključevati sistem prednostnega razvrščanja snovi na podlagi 
tveganja. Nujno je treba določiti snovi z možnim velikim tveganjem in ustrezno dodeliti 
sredstva za obravnavo teh možnih tveganj.

Prednostno razvrščanje na osnovi tveganja bi zagotovilo, da so snovi z možnim velikim
tveganjem ocenjene najprej. Zagotavlja tudi oblikovanje podatkov/informacij o vseh snoveh v 
5 letih in zgodnjo registracijo teh snovi z možnim večjim tveganjem.

Zbirka informacij (določena v Prilogi VI) bo vključevala lastnosti in podatke o 
izpostavljenosti, ki opredeljujejo tveganje:

– fizikalno-kemijske lastnosti: fizikalna oblika (velikost delcev), tališče, vrelišče, relativna 
gostota, parni tlak, porazdelitveni koeficient oktanol/voda, topnost v vodi, plamenišče;

– biorazgradnja;
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– akutna toksičnost (vodna bolha);
– akutna toksičnost – z zaužitjem, dermalno, z vdihavanjem (en način);
– draženje kože;
– draženje oči;
– povečanje občutljivosti kože (kadar pomanjkanje znakov ni pomembno);
– bakterijski preskus genotoksičnosti (Amesov test);
– informacije o razvrstitvi in označevanju;
– informacije o generični izpostavljenosti in uporabi.

Povezano s predlogi sprememb členov 9, 21 in Prilogo IVa o prednostnem razvrščanju.

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

Predlog spremembe 574
Člen 20 a (novo)

Člen 20a
Določbe, ki urejajo registracijo snovi v 

postopnem uvajanju v količinah med 1 in 
1000 tonami

(a) Registracijski zavezanec sestavi zbirko 
podatkov (v skladu s Prilogo VI) za vse 
snovi, proizvedene v količini najmanj 1 
tone na leto. Snovi se razvrsti prednostno 
na podlagi te zbirke podatkov. Prednostni 
seznam kaže, ali snov predstavlja veliko 
možnost tveganja. Izpostavljenosti in 
tveganja so lahko razvrščena v kategorije, 
da se poenostavi postopek prednostnega 
razvrščanja. 

Or. de

Obrazložitev

Predlog spremembe dopolnjuje sistem kategorij izpostavljenosti, predvidenih v predlogu 
spremembe člena 3(13a). Tveganje, in ne le količina proizvedene snovi, je odločilno merilo za 
razvrstitev snovi kot domnevno nevarne. V skladu s tem mora postopek registracije vključiti 
prednostno razvrščanje snovi po možnem tveganju na podlagi količine, notranjih lastnosti in 
izpostavljenosti. Cilj mora biti določitev snovi z velikim možnostjo tveganja in dodelitev 
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sredstev na tak način, da se takšne snovi obravnava najprej. Zbirka podatkov bo vsebovala 
podatke o lastnostih in izpostavljenosti (v zvezi z ljudmi in okoljem), da bo lahko opravljena 
ustrezna ocena tveganja. 

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

Predlog spremembe 575
Člen 21

1. Člen 19 se tri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za naslednje snovi:

1. Člen 19 se pet let po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za naslednje snovi:

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

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

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 1000 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika;

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 1000 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika;

2. Člen 19 se šest let po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za snovi v postopnem 
uvajanju, ki so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala 100 ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

2. Člen 19 se sedem let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za:
(a) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 100 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika; in 
za
(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
prednostno razvrščene v skladu s členom 
21a.

2a. Člen 19 se devet let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi 
v postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe 
proizvedene v Skupnosti ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 10 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika. 



PE 357.817v01-00 130/148 AM\565897SL.doc

SL

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 
v Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika.

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 
v Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika.

Or. it

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 576
Člen 21

1. Člen 19 se tri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za naslednje snovi:

1. Člen 19 se pet let po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za naslednje snovi:

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

snovi v postopnem uvajanju, ki so bile vsaj 
enkrat po začetku veljavnosti te uredbe v 
Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene in razvrščene v kategorijo tveganja 
4.

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 1000 ton 
ali več na leto na proizvajalca ali uvoznika;
2. Člen 19 se šest let po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za snovi v postopnem 
uvajanju, ki so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala 100 ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

2. Člen 19 se devet let po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za snovi v postopnem 
uvajanju, ki so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene in 
razvrščene v kategorijo tveganja 3.

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 
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v Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na 
leto na proizvajalca ali uvoznika.

v Skupnosti ali v Skupnost uvožene in 
razvrščene v kategorijo tveganja 1 ali 2.

Or. de

Obrazložitev

Preusmeritev na pristop, ki temelji na tveganju (glej predlog spremembe člena 11).

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

Predlog spremembe 577
Člen 21

1. Člen 19 se tri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za naslednje snovi:

1. Člen 19 se tri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za snovi v postopnem 
uvajanju, ki jih je Agencija razvrstila na 
prednostni stopnji 1 v skladu s členom 
26b(1).

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot kancerogene, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje v skupino 1 ali 2 in so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala eno tono 
ali več na leto na proizvajalca ali uvoznika;
(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 1000 ton 
ali več na leto na proizvajalca ali uvoznika.
2. Člen 19 se šest let po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za snovi v postopnem 
uvajanju, ki so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala 100 ton ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika.

2. Člen 19 se šest let po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za snovi v postopnem 
uvajanju, ki jih je Agencija razvrstila na 
prednostni stopnji 2 v skladu s členom 
26b(1).

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki jih je Agencija 
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po začetku veljavnosti te uredbe 
proizvedene v Skupnosti ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala eno tono 
ali več na leto na proizvajalca ali uvoznika.

razvrstila na prednostni stopnji 3 v skladu s 
členom 26b(1).

3a. Obdobja, določena v odstavkih 1 do 3, 
se podaljšajo za šest mesecev od datuma 
vključitve v zbirko podatkov, kakor je 
opredeljeno v členu 26b(6), če ustrezni 
podatki najpozneje šest mesecev pred 
koncem teh zadevnih obdobij niso na 
razpolago in če za to nerazpoložljivost ni 
odgovoren proizvajalec ali uvoznik.

Or. de

Obrazložitev

Časovni razpored za registracijo snovi v postopnem uvajanju, ki sledi predregistraciji, mora 
biti raje določen s pristopom, ki temelji na tveganju, kot pa s povsem kvantitativnim 
pristopom. Hkrati pa zaradi zamud, za katere niso odgovorni proizvajalci in uvozniki, ne 
smejo biti prikrajšani slednji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 578
Člen 21

1. Člen 19 se tri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za naslednje snovi:

1. Člen 19 se štiri leta po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za naslednje snovi:

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

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

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 1000 ton 
ali več na leto na proizvajalca ali uvoznika. 

b) snovi v postopnem uvajanju, ki vzbujajo 
zelo veliko skrb.

2. Člen 19 se šest let po začetku veljavnosti 2. Člen 19 se šest let po začetku veljavnosti 
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te uredbe ne uporablja za snovi v postopnem 
uvajanju, ki so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala 100 ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

te uredbe ne uporablja za:
 

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki zbujajo 
zelo veliko skrb in ki so bile vsaj enkrat po 
začetku veljavnosti te uredbe v Skupnosti 
proizvedene ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala 1 tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika;

(b) snovi, ki vzbujajo skrb, in snovi, ki 
vzbujajo majhno skrb ter so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe v 
Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 1000 ton 
ali več na leto na proizvajalca ali uvoznika.
2a. Člen 19 se osem let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za:
(a) snovi v postopnem uvajanju, ki vzbujajo
skrb in ki so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe v Skupnosti 
proizvedene ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala 1 tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika;
(b) snovi, ki vzbujajo majhno skrb in ki so 
bile vsaj enkrat po začetku veljavnosti te 
uredbe v Skupnosti proizvedene ali v 
Skupnost uvožene v količini, ki je znašala 
100 ton ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika.

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 
v Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika.

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki vzbujajo majhno 
skrb in ki so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala eno tono ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

Or. nl

Obrazložitev

Oceniti je treba tudi nevarnost snovi, ki vzbujajo veliko skrb, če je količina manjša od 1 tone 
na leto. Te snovi, ki vzbujajo veliko skrb, imajo lahko škodljive posledice za okolje in zdravje 
ljudi celo v majhnih količinah. Količine se nadomestijo s kombinacijo količine in stopnje 
zaskrbljenosti (Bloklandov prednostni paket). 
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 579
Člen 21

Posebne določbe za snovi v postopnem 
uvajanju

Registracija snovi v postopnem uvajanju

1. Člen 19 se tri leta po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za:

1. Člen 19 se pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za:

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

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

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so 
bile vsaj enkrat po začetku veljavnosti te 
uredbe v Skupnosti proizvedene ali v 
Skupnost uvožene v količini, ki je znašala 
1000 ton ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika;

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so 
bile vsaj enkrat po začetku veljavnosti te 
uredbe v Skupnosti proizvedene ali v 
Skupnost uvožene v količini, ki je znašala 
1000 ton ali več na leto na proizvajalca ali 
uvoznika;

2. Člen 19 se šest let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 
v Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala 100 ton ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika.

2.  Člen 19 se sedem let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za:
snovi v postopnem uvajanju, ki so bile vsaj 
enkrat po začetku veljavnosti te uredbe v 
Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 100 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika;
(b)      snovi v postopnem uvajanju, ki so 
bile prednostno razvrščene v skladu s 
členom 20a.
2a.    Člen 19 se devet let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi 
v postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe 
proizvedene v Skupnosti ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 10 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika;

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
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po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 
v Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika.

po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 
v Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika.

Or. en

Obrazložitev

Registracija bi bila izvedena na podlagi možnega tveganja, navedenega v koraku 
prednostnega razvrščanja; časovni razpored bi bil prvotno posledica količine. Vsa podjetja, 
zlasti pa MSP, ki proizvajajo snovi v manjših količinah, bodo imela dovolj časa za pripravo 
registracijske dokumentacije v skladu s svojimi potrebami.

Predregistracija

Predregistracija za snovi v postopnem uvajanju mora biti izvedena v 18 mesecih po začetku 
veljavnosti REACH (glej člen 26).

Obdobje 5 let po začetku veljavnosti REACH

Uradno razvrščene snovi CMR (snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje) kategorij 1 in 2 ter snovi, proizvedene/uvožene v količinah nad 1000 ton na 
leto, bi bile registrirane.

V obdobju 5–7 let po začetku veljavnosti REACH

Snovi, proizvedene/uvožene v količinah med 1000 in 100 ton na leto, in snovi pod 100 ton, ki 
vzbujajo veliko skrb, bi bile registrirane.

V obdobju 7–9 let po začetku veljavnosti REACH

Snovi, proizvedene/uvožene v količinah med 100 in 10 ton na leto, ki vzbujajo malo skrb, bi 
bile registrirane.

V obdobju 9–11 let po začetku veljavnosti REACH
Snovi, proizvedene/uvožene v količinah med 1 in 10 ton na leto, ki vzbujajo malo skrb, bi bile 
registrirane.

Ker je registracija neprekinjen proces, bi morali registracijski zavezanci pregledati svoje 
registracije – vključno z analizo tveganja – če se vzorec tveganja spremeni.

Povezano s predlogom spremembe členov 9 in 20a (novo).
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Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 580
Člen 21, odstavek 1, pododstavek (a)

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

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje v skupini 1 in 2, snovi, ki so 
obstojne, se kopičijo v organizmih in so 
strupene, snovi, ki so zelo obstojne, se zelo 
kopičijo v organizmih, ali snovi, za katere 
je ugotovljeno, da imajo enak učinek v 
smislu člena 54, in da so bile vsaj enkrat po 
začetku veljavnosti te uredbe v Skupnosti 
proizvedene ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika;

Or. it

Obrazložitev

Poročevalec pojasnjuje predlog spremembe 25 z naštevanjem snovi, ki morajo biti prednostno 
registrirane.

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

Predlog spremembe 581
Člen 21, odstavek 1, točka (a)

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

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki so v 
skladu z Direktivo 67/548/EGS razvrščene 
kot rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje v skupini 1 in 2 ali je znano, 
da izpolnjujejo merila za dovoljevanje iz 
člena 54, in so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe v Skupnosti 
proizvedene ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala eno tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika; 

Or. en
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Obrazložitev

Prvi rok za registracijo snovi v postopnem uvajanju (3 leta) zajema le snovi CMR v skupinah 
1 in 2. Nesprejemljivo je, da bodo morale druge snovi, razen snovi CMR, ki zbujajo zelo 
veliko skrb – predvsem za snovi PBT in vPvB je potrebno dovoljevanje – čakati do 11 let za 
registracijo, tudi v primerih, ko so vsebovane lastnosti znane. Zato mora prva stopnja 
registracije zajemati tudi znane snovi PBT, vPvB in druge snovi, ki zbujajo zelo veliko skrb, 
kot izboljšavo za sistem prednostnih nalog, da bi najprej vključil kemikalije, ki zbujajo zelo 
veliko skrb. Te snovi se lahko potem v najkrajšem možnem času razvrsti v faze sistema za 
izdajo dovoljenja.

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

Predlog spremembe 582
Člen 21, odstavek 1, točka (a)

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prvi rok za registracijo novih snovi, kakor je predlagan v skladu z REACH, velja za 
kemikalije, izdelane v količinah nad 1000 ton, in za snovi CMR v kategorijah 1 in 2. Za 
prednostno obravnavo najbolj spornih snovi je treba snovi, ki so obstojne in se kopičijo v 
organizmih, dodati v prvo fazo. Te lastnosti je mogoče z lahkoto določiti kot del 
predregistracije. To je potrebno tudi za zagotavljanje usklajenosti pri izdaji dovoljenj, ki daje 
prednost snovem PBT in vPvB (glej člen 55(3)).



PE 357.817v01-00 138/148 AM\565897SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 583
Člen 21, odstavek 1, točka (b)

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 1000 ton ali 
več na leto na proizvajalca ali uvoznika.

(b) snovi v postopnem uvajanju, ki so bile 
vsaj enkrat po začetku veljavnosti te uredbe 
v Skupnosti proizvedene ali v Skupnost 
uvožene v količini, ki je znašala 1000 ton 
ekvivalenta izpostavljenosti ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba člena 3(29a) zagotovi doslednost z določbami in zahtevami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jonas Sjöstedt

Predlog spremembe 584
Člen 21, odstavek 1, točka (b a) (novo)

(a) snovi v postopnem uvajanju, ki 
izpolnjujejo merila iz člena 54 (d–e) (snovi 
PBT in vPvB) ali so bile določene v skladu 
s členom 54(f) in so bile vsaj enkrat po 
začetku veljavnosti te uredbe v Skupnosti 
proizvedene ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala 1 tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika;

Or. en

Obrazložitev

Prva stopnja registracije mora biti dopolnjena tako, da bo vključevala registracijo znanih 
snovi PBT/vPvB. V zvezi s tem je treba upoštevati povezavo s sistemom dovoljenj. 
Nesprejemljivo je, da bodo morale druge snovi, razen snovi CMR, ki zbujajo zelo veliko skrb 
– predvsem za PBT in vPvB je mogoče potrebno dovoljevanje – čakati do 11 let za 
registracijo, tudi v primeru, ko so vsebovane lastnosti znane.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 585
Člen 21, odstavek 2

2. Člen 19 se šest let po začetku veljavnosti 
te uredbe ne uporablja za snovi v postopnem 
uvajanju, ki so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala 100 ton ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

2. Člen 19 se šest let po začetku veljavnosti
te uredbe ne uporablja za snovi v postopnem 
uvajanju, ki so bile vsaj enkrat po začetku 
veljavnosti te uredbe proizvedene v 
Skupnosti ali v Skupnost uvožene v količini, 
ki je znašala 100 ton ekvivalenta 
izpostavljenosti ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika;

Or. en

Obrazložitev

Sprememba člena 3(29a) zagotovi doslednost z določbami in zahtevami.

Predlog spremembe, ki ga vloži Robert Sturdy

Predlog spremembe 586
Člen 21, odstavek 3

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 
v Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je znašala 1 tono ali več na leto 
na proizvajalca ali uvoznika.

3. Člen 19 se enajst let po začetku 
veljavnosti te uredbe ne uporablja za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so bile vsaj enkrat 
po začetku veljavnosti te uredbe proizvedene 
v Skupnosti ali v Skupnost uvožene v 
količini, ki je 1 tono ekvivalenta 
izpostavljenosti ali več na leto na 
proizvajalca ali uvoznika.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba člena 3(29a) zagotovi doslednost z določbami in zahtevami.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Chris Davies, Frédérique Ries in Mary Honeyball

Predlog spremembe 587
Člen 21, odstavek 3 a (novo)

3a. Uvajanje sistema za ravnanje s snovmi, 
ki izpolnjujejo merila iz člena 54(a–e) ali so 
bile določene v skladu s členom 54(f). 
Navodila, ki se uporabljajo v tem sektorju, 
se kot prostovoljno orodje uvedejo 3 leta po 
začetku veljavnosti te uredbe. Člen 6 začne 
veljati 6 let po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego uporabnega sistema za obvladovanje uporabe dovoljenih kemikalij v dobavni 
verigi izdelkov je treba uporabiti načelo postopnosti. Ta predlog spremembe zagotavlja, da se 
bodo navodila, ki se uporabljajo v tem sektorju, prostovoljno uveljavila 3 leta pred začetkom 
veljavnosti člena 6.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 588
Člen 21 a (novo)

Člen 21a
Obvestilo o nameri, da se ne registrira 

snovi
1. Proizvajalci ali uvozniki snovi kot take 
ali v pripravku, ki ne nameravajo predložiti 
vloge za registracijo snovi, o tem ustrezno 
obvestijo Agencijo in uporabnike na nižji 
stopnji.
2. Obvestilo iz odstavka 1 je obvezno:
(a) 12 mesecev pred iztekom roka, 
določenem v členu 21(1), za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so proizvedene ali 
uvožene v količinah 1.000 ton ali več na 
leto;
(b) 24 mesecev pred iztekom roka, 
določenem v členu 21(2), za snovi v 
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postopnem uvajanju, ki so proizvedene ali 
uvožene v količinah 100 ton ali več na leto;
(c) 36 mesecev pred iztekom roka, 
določenem v členu 21(3), za snovi v 
postopnem uvajanju, ki so proizvedene ali 
uvožene v količinah 1 tone ali več na leto;
3. Če proizvajalec ali uvoznik ne obvesti 
Agencije ali uporabnikov na nižji stopnji o 
svoji nameri, da ne bo registriral snovi, 
predloži vlogo za registracijo te snovi.

Or. it

Obrazložitev

Uporabniki na nižji stopnji – in to morda celo veliko število uporabnikov – so zaskrbljeni, da 
snovi ne bodo registrirane zaradi gospodarskih razlogov, ki bi imeli škodljiv učinek na 
njihovo poslovanje. Nezmožni so pripraviti ustrezne pripravke za takšno možnost, ker ne bi 
vedeli zanjo, dokler ne bi potekel rok za registracijo. Določba, ki zahteva, da proizvajalci in 
uvozniki to vnaprej sporočijo, bi jim omogočila pogajanje s proizvajalcem ali uvoznikom. 
Uporabniki na nižji stopnji bi lahko bili pripravljeni sprejeti višjo ceno, da bi preprečili še 
višje stroške, ki nastajajo pri spreminjanju sestave izdelkov, in se tako izognili umiku snovi.

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

Predlog spremembe 589
Člen 21 a (novo)

Člen 21a
Določbe za registracijo snovi v postopnem 
uvajanju v količinah med 1 in 1000 tonami
1. Najpozneje pet let po tem, ko začne 
veljati ta uredba, registracijski zavezanci 
Agenciji predložijo zahtevane informacije iz 
Priloge VI (zbirka informacij) za snovi, ki 
so proizvedene ali uvožene v količini med 
10 in 1000 tonami.
2. Najpozneje pet let po začetku veljavnosti 
te uredbe, registracijski zavezanci na 
podlagi razpoložljivih informacij določijo 
prednostne naloge za snovi, ki so 
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proizvedene ali uvožene v količini med 1 in 
10 tonami. Registracijski zavezanci 
Agenciji predložijo prednostni seznam in 
vse razpoložljive informacije, za katere 
menijo, da ustrezajo prednostnemu 
seznamu.
3. Registracijski zavezanci, ki ne predložijo 
zahtevanih informacij iz odstavkov 1 in 2, 
se ne morejo sklicevati na člen 21.
4. V roku enega meseca od objave Agencija 
posodobi seznam v skladu s členom 
26(2)(b), na katerem navede najzgodnejše 
registracijske roke za ostale snovi.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 590
Člen 22, odstavek 2

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

črtano

Or. de

Obrazložitev

Preusmeritev na pristop, ki temelji na tveganju. Glej predlog spremembe X k členu 11.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 591
Člen 22, odstavek 2

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

2. Če količina prijavljene snovi, proizvedene 
ali uvožene, na proizvajalca ali uvoznika 
doseže naslednji količinski prag v skladu s 
členom 11, vsaj sedem let po začetku 
veljavnosti te uredbe, je treba v skladu s 
členoma 9 in 11 predložiti dodatno 
zahtevane informacije, ki ustrezajo temu 
količinskemu pragu in vsem nižjim 
količinskim pragom, razen če niso bile že 
predložene v skladu z navedenima členoma.

Or. de

Obrazložitev

Zahteve po podatkih v obstoječem novem sistemu snovi so pogosto strožje kot v REACH. 
Vendar bo REACH vpeljal tudi nekaj novih parametrov, kot so PBT, vPvB in endokrine 
lastnosti. V skladu s tem mora biti pridobivanje podatkov v zvezi s temi novimi lastnostmi 
obvezno za snovi, ki niso v postopnem uvajanju, ko mine ustrezno obdobje po začetku 
veljavnosti REACH in ne potem, ko je presežen naslednji količinski prag.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 592
Člen 22, odstavek 2

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

2. Če količina prijavljene snovi, proizvedene 
ali uvožene, na proizvajalca ali uvoznika 
doseže naslednji količinski prag v skladu s 
členom 11, ali se stopnja zaskrbljenosti 
spremeni zaradi novih podatkov, je treba v 
skladu s členoma 9 in 11 predložiti dodatno 
zahtevane informacije, ki ustrezajo temu 
količinskemu pragu in vsem nižjim 
količinskim pragom, razen če niso bile že 
predložene v skladu z navedenima členoma.

Or. nl
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Obrazložitev

Če je dosežen naslednji količinski prag ali če se stopnja zaskrbljenosti spremeni zaradi novih 
podatkov, mora proizvajalec ali uvoznik predložiti dodatne informacije (Bloklandov 
prednostni paket).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Péter Olajos, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer in 

Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 593
Člen 22 a (novo)

Člen 22a
Obstoječe snovi

Ocenjevanje, izvedeno v skladu z Uredbo 
793/93/EGS ali drugo enakovredno 
mednarodno priznano shemo pred 
začetkom veljavnosti te uredbe, se šteje kot 
registracija za namene tega naslova, 
Agencija pa dodeli registracijsko številko v 
enem letu po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki so že bile pregledane v skladu s sedanjo obstoječo uredbo o snoveh, ni treba 
registrirati, ker so že bile zanesljivo ocenjene v skladu s sedanjo zakonodajo. Ponovna 
registracija bo upočasnila delo Agencije, ker bo preobremenila sistem s snovmi, ki so že bile 
ocenjene. Ob tem je treba iz registracije izvzeti tudi snovi, ki so že bile ocenjene v skladu z 
obstoječo shemo kemikalij Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.


